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Tutkielmassani käsittelen medievalismin ilmenemistä länsimaalaisessa 
elokuvakulttuurissa. Tutkimukseni kohdistuu keskiaikaan sijoitettuihin 
fantasiaelokuviin, jotka yleistyivät 1980-luvulla ja saavuttivat suuren suosion. 
Esimerkkitapaukseksi olen valinnut kuningas Arthurin legendan esittämisen elokuvissa 
ja esimerkkielokuvani ovat: ”Monty Python ja Graalin malja” (Monty Python and The 
Holy Grail 1974), ”Excalibur” (1981), ”Merlin” (1998), ”Avalonin usvat” (The Mists of 
Avalon 2001) ja ”Kuningas Arthur” (King Arthur 2004). Tutkin miten medieavalistinen 
traditio esiintyy elokuvakulttuurissa edellä mainittujen elokuvaesimerkkien pohjalta.  
 
Keskiaikaa kuvaavat fantasiaelokuvat voidaan pitää medievalistisen tradition jatkeena, 
sillä ne lähestyvät keskiaikaa nostalgialla ja mielikuvituksellisuudella. Medievalistinen 
traditio etsii keskiajasta perinteisesti mystistä ja kiehtovaa ainesta, jota voidaan käyttää 
hyväkseen luotaessa mielikuvituksella väritettyä menneisyyden maailma. Ensimmäisen 
kerran termiä ”medievalismi” käytti John Ruskin vuonna 1853 kuvaillessaan 
sukupolvensa entusiasmia keskiaikaa kohtaan. Esittelen tutkimuksessani 
medievalistisen tradition historian 1800-luvulta alkaen. Määrittelen medievalismin 
olemusta ja ilmenemismuotoja länsimaalaisessa kulttuurissa. Erityisesti paneudun 
medievalismin ilmiöön populaarikulttuurin parissa 1900-luvun lopulta alkaen. 
 
Päälähteinä tutkimuksessani ovat edellä mainitut kuningas Arthurin legendaa kuvaavat 
elokuvat. Käytän lähteinä myös aikalaisarvosteluja ja myöhempiä kommentteja, jotka 
käsittelevät näitä elokuvia tai keskiajan kuvaamista elokuvissa yleensä. Käytössäni ovat 
olleet seuraavat elokuva-alan lehdet: American Film, Cineaste, EDP Film, Film 
Comment, Film Criticism, Film & History, Film History, Films and Filmind, Journal of 
Film and Video, Premiere, Total Film, Screening the Past, Sight & Sound, Variety. 
Kuningas Arthurin legendaa kuvaavien elokuvien lisäksi olen perehtynyt keskiaikaa 
kuvaaviin elokuviin myös laajemmin, ja käytän osaa niistä lähteinä tutkielmassani.  
Tutkimuskirjallisuuteni voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen luokkaan: kirjallisuuteen 
joka käsittelee medievalismia, elokuvia, sekä historian ja elokuvan yhteyksiä. 
 
Elokuva on populaarikulttuurin parissa tehokas media viemään eteenpäin 
medievalistista traditiota, joka on perinteisesti ruokkinut mielikuvaa kiehtovasta 
keskiajasta. Elokuvalla on käytössään hyvin laajat mahdollisuudet kuvata ja värittää 
keskiaikaa, etenkin tekniikan kehityksen myötä 1900-luvun lopussa. Elokuvilla on 



 
 

hyvin suuri yleisö, jonka vuoksi ne vaikuttavat ihmisten historiatietoisuuteen. Historia 
muuttaa muotoaan elokuvissa tarinan kaltaiseksi seikkailuksi. Keskiajan historian 
suosio on osittain seurausta juuri populaarikulttuurin parissa tehdystä illustroimisesta, 
mitä elokuvat parhaimmillaan tekevät. Keskiajan illustroiminen voidaankin nimetä 
yhdeksi medievalismin tehtäväksi.  
 
Keskiaika kiinnostaa suurta yleisöä ja sillä on kaupallista arvoa. Keskiaika myy 
elokuvateollisuuden lisäksi myös muun populaarikulttuurin parissa. Keskiajan ympärille 
on kehittynyt bisnes, joka hyödyntää medievalistista traditiota. Medievalistien luoma 
representaatio ja etenkin sen kirjalliset tuotokset toimivat keskiaikaa hyödyntävän 
kaupallisen viihteen rakennuspalikkoina. Kiinnostus keskiaikaa kohtaan ei ole 
kadonnut, päinvastoin. 
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1. Fantasiaelokuvat medievalistisen tradition jatkumossa 
 

1.1. Tutkimuskysymys ja pro gradun tavoitteita 

 

Tutkin pro gradussa medievalistisen tradition ilmenemistä länsimaisessa 

elokuvakulttuurissa ajanjaksona 1974 – 2004 valitsemieni elokuvaesimerkkien pohjalta. 

Vertailen medievalistien ja elokuvien tuottamaa representaatiota keskiajasta. Erityisesti 

tutkimuksen kohteena ovat kyseisen aikakauden fantasiaelokuvat, jotka on löyhästi 

kiinnitetty keskiaikaan. Tarkastelen medievalistisen tradition olemusta ja piirteitä, jotka 

ovat nähtävillä myös elokuvateollisuudessa. Pohdin, miten medievalistinen traditio 

puetaan visuaaliseen muotoon etenkin keskiaikaan sijoittuvissa fantasiaelokuvissa, sekä 

medievalistisen tradition olemusta ja sen ilmenemistä 1900–luvun lopun ja 

vuosituhannen vaihteessa. Mitkä asiat medievalistisesta traditiosta ovat muuttuneet ja 

miten, ja mitkä asiat ovat pysyneet samoina? Esimerkkitapauksena ilmiöstä käytän 

medievalistiseen traditioon lukeutuvaa kuningas Arthurin legendaa, joita valitsemani 

esimerkkielokuvat käsittelevät. Tarkastelen elokuvien mahdollisuutta ja intressejä 

esittää kuningas Arthurin tarua ja keskiaikaa yleensä.  

 

Esimerkkielokuviksi valitsin kuningas Arthurin legendaa käsittelevät elokuvat, koska 

aihe toistuu keskiaikakuvauksissa 1900–luvun alusta alkaen aina omaan aikaamme asti. 

Kuningas Arthurin legendaa kuvaavia elokuvia on paremmin saatavilla Suomessa, kuin 

mitään muuta yksittäistä teemaa kuvaavia elokuvia keskiajasta. Muut saatavilla olevat 

elokuvat keskiajasta esittävät keskenään erillisiä aiheita, jotka perustuvat joko historiaan 

tai ovat täysin fiktiivisiä. Jokaisella niistä on kuitenkin hyvin erilaiset intressit kuvata 

keskiaikaa. Tällaisten elokuvien keskinäinen vertailu ei olisi yhtä havainnollista, kuin 

kuningas Arthurin legendaa esittävien elokuvien, joiden teema säilyy samana vuodesta 

toiseen. Näin keskiajan representaatioon1 määrättynä ajanjaksona voidaan perehtyä 

hyvin havainnollisesti. Elokuvaesimerkkieni valintaan vaikutti myös niiden saatavuus. 

Jokaisella niistä on myös ollut suhteellisen laaja levikki, minkä perusteella voimme 

päätellä niiden vaikuttaneen omalta osaltaan myös populaariin representaatioon 

keskiajasta. Medievalistisen tradition ilmenemistä elokuvissa ei ole tutkittu aiemmin, 

                                                
1 representaatiolla tarkoitan uudelleen esittämistä. 
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mikä tekee tutkimukseni merkitykselliseksi. Sen sijaan keskiaikaa esittävät elokuvat on 

useammassa yhteydessä esitetty osaksi medievalistista traditiota ilman syvällisempiä 

perusteluja.2 Keskiaikaa esittävien elokuvien sisältöä ja elokuvateknisiä seikkoja on 

analysoitu.3 Elokuvan ja historian yhteyksiä on myös tutkittu.4 Silti tutkimus, joka 

käsittelisi medievalismin ja elokuvien yhteyksiä, on jäänyt uupumaan. 

 

Aikarajaukseksi olen valinnut 1970–luvun puolivälin jälkeen kuvatut elokuvat kuningas 

Arthurista. Vanhin esimerkkielokuvani on vuonna 1974 ilmestynyt ”Monty Python ja 

Graalin malja” (Monty Python and The Holy Grail. ”Historiallinen” elokuva on liian 

suppea termi kuvaamaan näitä elokuvia, joiden kuvasto viittaa lähinnä fantasiaan. 

Käytännössä nämä elokuvat voitaisiin luonnehtia fantasiaelokuviksi, graduni yhteydessä 

käytän kuitenkin selittävämpää termiä ”keskiaikafantasia”. Tutkimukseni suuntautuukin 

keskiaikafantasiaan, eli löyhästi keskiaikaan liitettyihin fantasiaelokuviin. 1980-luvulle 

tultaessa keskiaikaa ryhdyttiin kuvaamaan enemmän fantasian tapaan. Fantasia oli 

aikakauden suosituin elokuvan lajityyppi science fiction lisäksi.5 Fantasiaan viittaa 

elokuvien ulkoisten puitteiden lisäksi myös juoni, joka sisältää usein imaginäärisiä 

elementtejä. Fantasiaelementit tulivat osaksi keskiajan kerrontaa. Suosioon vaikuttavat 

osaltaan tekniikan kehitys ja henkisen kulttuurin murros 1960-luvulta alkaen (New 

Age). 1980–luvun jälkeen kuvatut elokuvat kuningas Arthurin legendasta ovat suurelta 

                                                
2 Esimerkiksi Kevin J. Harty toimittamansa teoksen ”Cinema Arthuriana” esipuheessa.: ”Unlike films 
we classify as films noirs or westerns or road pictures, films about King Arthur do not easily fit into any 
cinematic genre. Rather Cinema Arthuriana is a form of medievalism, the attempt as old as the birth of 
early modern or Renaissance period to revisit or reinvent the medieval world fro contemporary 
purposes.” Harty, Kevin J: An Overview, s. 7. 
Cinema Arthuriana – twenty essays (revised edition). Edited by Harty, Kevin J. Library of Congress 
Cataloguing –in-Publication Data. McFarland&Company, Inc, United States 2002. 
 
3 Aberth, John, A Kinght at the Movies – Medieval History on Film. Published by Routledge, London  
2003. 
Fraser, George MacDonald, The Hollywood History of the World, (Knights and barbarians). First 
published by Michael Joseph. Revised and updated edition first published by Harvill Press, London 1996. 
 
4 Film as a History, History as Film. Edited by. Patrick Vonderau. European University Institute, 
Florence, Italy 1999. 
The historian and film. Edited by Smith, Paul. First published by University Press Cambridge 1976.  
Salmi, Hannu, Elokuva ja historia. Suomen elokuva-arkisto ja Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993. 
The Historical Film – History and Memory in Media. Edited by Landy, Marcia. The Athlone Press, 
London 2001. 
Toplin, Robert, Brent, Reel history in defense of Hollywood. The University Press of Kansas 2002. 
 
5 Prince, 2000, s. 288. 
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osin fantasiaelokuvia. Keskiaikafantasian juonen taustat liittyvän usein juuri kuningas 

Arthurin legendaan soveltaen sen henkilö- ja tarinagalleriaa.  

 

Keskiaikainen kuningas Arthurin taru on ollut suosittu vuosisatojen ajan. Kuningas 

Arthurin taru levisi eurooppalaisten tietoisuuteen uudestaan 1800-luvulla medievalismin 

suosion myötä.6 ”The Historia Brittonum” (The History of the Britons) on ensimmäinen 

historiallinen työ, joka mainitsee Arhturin. Käsikirjoituksen luonnos on ajoitettu 

vuodelle 830 ja sen vanhin säilynyt käsikirjoitus 1100-luvulle. Teoksen maineikkain 

toimittaja oli Nennius. Walesilaisena annaalina tunnettu ”The Annales Cambriae” 

vuodelta 950 mainitsee Walesin historian lomassa Arthurin kahden taistelun 

yhteydessä.7 Ensimmäisenä historiallisena lähteenä kuningas Arthurista voidaan pitää 

teosta ”Historia Regum Britannae” (The History of The Kings of Britain), johon 

Geoffrey Monmouth, kokosi osia Arthurin tarinasta vuosina 1136-88.  Ehkä tunnetuin 

versio kuningas Arthurin tarusta on kuitenkin Thomas Maloryn kirjoittama ”Le Morte 

D´Arthur” vuodelta 1470, jonka William Caxton julkaisi vuonna 1485.9 Varhaisimmat 

elokuvat kuningas Arthurista sijoittuvat 1900 luvun alkuun, ja niitä on kuvattu siitä 

alkaen aina meidän päiviimme asti.10  

 

Keskiajan historian tutkimuksen rinnalle on muotoutunut medievalistinen traditio, joka 

suhtautuu keskiaikaan hieman ”vapaamuotoisemmin”. Ensimmäisen kerran termiä 

”medievalismi” käytti John Ruskin vuonna 1853 kuvaillessaan sukupolvensa 

entusiasmia keskiaikaa kohtaan11. Medievalistinen traditio syntyi 1800–luvulla 

romantiikan innoittamana. Medievalismi etsii keskiajasta mystistä ja kiehtovaa ainesta, 

jota voidaan käyttää hyväkseen luotaessa mielikuvituksella väritettyä menneisyyden 

maailma.12 Etenkin ranskalainen ja englantilainen medievalismi on vaikuttanut kuningas 

Arthurin tarun myöhempään kerrontaan. Medievalismia käsitteenä voidaan väljästi 

luonnehtia Leena Valkeapään mukaan ”keskiajan myöhäisemmäksi käytöksi”, joka 

tutkii 1) keskiajan materiaalisten jäänteiden myöhempiä vaiheita, eli siis keskiajan 

                                                
6 Bloomfield, 1989, 17–18. 
7 Blake & Lloyd, 2002, s.  56 – 66. 
8 Blake & Lloyd, 2002, s. 5–30. 
9 Jones, 1911, s. 7–18. 
10 Harty, 2002, s.7–33. 
11 Simmons, 2001, s.1–12. 
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jälkeisiä vaiheita, ja 2) keskiaika-aiheiden käyttöä keskiajan jälkeen.13 On olemassa 

akateemista medievalistista tutkimusta ja myös populaarikulttuurin parissa ilmenevää 

keskiajan ihannointia, joista molemmista voidaan käyttää sanaa medievalismi. 

Käsitteenä medievalismi on hyvin laaja, pro gradussa käyttämäni termi medievalismi 

sisältää medievalistisen tieteellisen keskiajan historian tutkimuksen ja myös yleisen 

keskiajan ihailun sekä myöhemmän käytön, jota populaarikulttuurin parissa ilmenee. 

Medievalistien tekstit perustuvat enemmän tai vähemmän viralliseen 

historiankirjoitukseen, mutta tärkeintä on käsitys keskiajasta.  Keskiaikaa mystifioidaan, 

popularisoidaan ja siitä etsitään ainesta kulttuurituotteisiin, esimerkiksi kuvataiteeseen, 

kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuviin, peleihin jne. Keskiajasta etsitään yksityiskohtia, 

joilla voidaan tarinan kerrontaa värittää. Merkitykselliseksi tutkimukselleni tekee juuri 

keskiaika – ilmiön ajankohtaisuus. Medievalismi on saanut jalansijaa 1900-luvun 

jälkipuoliskolta asti etenkin elokuvateollisuudessa, jonka on mahdollistanut tekniikan 

kehitys.  

 

1.2. Lähdemateriaali 

 

Pro graduni lähteinä ovat keskiaikaan sijoitetut elokuvat kuningas Arthurista 1970–

luvun lopulta vuosituhannen vaihteen alkupuolelle. Valitsemani esimerkkielokuvat ovat 

”Monty Python ja Graalin malja” (Monty Python and The Holy Grail 1974)14, 

”Excalibur” (1981)15, ”Merlin” (1998)16, ”Avalonin usvat” (The Mists of Avalon 

2001)17 ja ”Kuningas Arthur” (King Arthur 2004)18. Tutkimukseni tapahtuu 

vapaamuotoisen tulkinnan ja lähiluvun periaatteella19. Etsin yleisiä teemoja, jotka 

toistuvat valitsemissani elokuvissa ja pohdin niiden merkitystä käsitykseen keskiajasta. 

Yksityiskohdista voidaan luoda kokonaiskuva ja pohtia, minkälainen mielikuva 

elokuvan kautta näin muodostuu. Millainen on keskiajan maailma elokuvan silmin? 

Mitä keinoja elokuvalla on muihin medioihin verrattuna? Tutkimukseni taustaksi olen 

                                                                                                                                          
12 Bloomfield, 1989, s. 14–27 
13 Valkeapää, 2005, s. 245; Leena Valkeapään sähköposti Hannele Mattilalle 20.10.2005. 
14 Monty Python ja Graalin malja. Python Pictures, Iso-Britannia 1979. 
15 Excalibur. Orion Pictures, USA 1981. 
16 Merlin. Hallmark Entertainment, NBC Entertainment, USA 1998. 
17 Avalonin usvat. Constantin Film Production, USA 2001. 
18 Kuningas Arthur. A Buena Vista, Touch Stone Pictures, Great-Britain 2004. 



 
5

katsonut myös muita keskiaikaa esittäviä elokuvia, jotka on mainittu lähdeluettelossa. 

Analyysisa käytän elokuvalähteiden lisäksi kyseisiä elokuvia käsitteleviä elokuva-alan 

aikakausilehtiä. Olen tarkastellut aikalaiskirjoittelua elokuvien ilmestymisen aikana ja 

jälkeen seuraavissa elokuva-alan aikakausilehdissä: American Film, Cineaste, EDP 

Film, Film Comment, Film Criticism, Film & History, Film History, Films and Filmind, 

Journal of Film and Video, Premiere, Total Film, Screening the Past, Sight & Sound, 

Variety. Näissä lehdissä käydään julkista keskustelua keskiaikaa esittävien luonteesta ja 

yksityiskohdista, keskustelua johon pssani haluan osallistua. Kyseiset lehdet ovat 

luettavissa Helsingissä Suomen elokuva-arkistossa. 

 

Tutkimuskirjallisuuteni voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen luokkaan: kirjallisuuteen 

joka käsittelee medievalismia, kirjallisuuteen joka käsittelee elokuvia, sekä 

kirjallisuuteen joka käsittelee historian ja elokuvan yhteyksiä. Medievalismia 

käsittelevät teokset ovat yleensä toimituksia, joissa on kerätty yhteen artikkeleita ja 

tutkimuksia medievalismin eri aloilta. Esimerkiksi Clare A. Simmonsin toimittama 

”Medievalism and the quest for the “real” middle ages” (2001)20 ja Bernard Rosenthalin 

ja Paul E. Szarmachin toimittava teos ”Medievalism in American Culture” (1989)21. 

Suomalaisen medievalismin tutkijan Leena Valkeapään kirjoitukset artikkelit kuuluvat 

myös tutkimuskirjallisuuteeni22. Pro gradussa käyttämäni elokuvakirjallisuus käsittelee 

elokuvien eri lajityyppejä: keskiaikaa esittäviä historiallisia elokuvia, sekä 

fantasiaelokuvia. Keskiajan kuvaamista ja siihen liittyviä elokuvateknisiä seikkoja 

käsitellään havainnollisesti John Abertin toimittamassa teoksessa ”A Kinght at the 

movies – Medieval history at Film” (2003)23 ja George McDonald Fraserin 

kirjoittamassa teoksessa ”The Hollywood History of the World” (1996) luvussa 

                                                                                                                                          
19 Lähiluku ilmaisee elokuvan tutkimustapaa, jossa tutkitaan elokuvan yksittäisiä elementtejä ja 
kohtauksia. 
20Medievalism and the quest for the ’real’ middle ages, ed. by Clare A. Simmons. Frank Cass & Co. Ltd, 
London 2001. 
21 Medievalism in American Culture. Edited by, Morton W. & Gardner. John Medieval & Reneissance 
texts & Studies, vol 55. Center for Medieval and Early Renaissance Studies. State University of New 
York at Binghamton 1989. 
22 Valkeapää, Leena, Historiakulttuurinen keskiaika, tiedon ja mielikuvituksen liitto. 
Ilmaisun murroksia – Vuosituhannen vaihteen suomalaisessa kulttuurissa. Toim. Heinonen, Kirstinä ja 
Kovala, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1018, Helsinki 2005. 
Valkeapää, Leena, Mielikuvien vapaa aikakausi – Keskiajan käyttöyhteyksiä 1800- ja 1900-luvulla.. 
Toim. Lamberg, Marko ja Niiranen, Susanna. Julkaisija Atena Kustannus Oy,  Jyväskylä 2002. 
23 Aberth, John, A Kinght at the Movies – Medieval History on Film. Routledge, London 2003. 
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”Knights and barbarians”24.  Kevin J. Hartyn toimittama ”Cinema Arthuriana” (2002)25 

puolestaan käsittelee kuningas Arthuria kuvaavia elokuvia ja niistä poimittuja teemoja. 

Elokuvan eri lajityyppejä käsittelelee George Nowell – Smithin toimittama ”The Oxford 

History of World Cinema – The Definite history of cinema worldwide” (1996)26. 

Fantasian lajityyppiä tarkastelevat Peter Nichollsin kirjoittama teos “ Fantastic Cinema 

– An illustrated survey”  (1984)27 ja Stephen Princen ”A new pot of Gold – Hollywood 

under the electronic rainbow 1980 – 1989 (2000)28. 

 

Omanlaisensa näkökannan antavat teokset, jotka tarkastelevat elokuvan 

mahdollisuuksia esittää historiaa ja näiden välisiä yhteyksiä. Tätä aihepiiriä ovat 

tutkineet mm. Robert Rosestone29, Marc Ferro30, Pierre Sorlin31 ja Hannu Salmi32, 

joidenka kirjoituksia käytän myös tutkimuskirjallisuutena. Erittäin mielenkiintoinen 

teos on esim. Robert Toplinin ”Reel History in defense of Hollywood” (2002)33. 

Valitettavasti elokuvan ja historian yhteyksiä tutkittaessa historiaa lähestytään yleensä 

kokonaisuudessaan, eikä aikakausittain, mikä olisi tutkimukseni kannalta hyvin 

havainnollista. Keskiajan kuvaamiseen liittyvät hyvin erilaiset perinteet kuin 

esimerkiksi antiikin kuvaamiseen. Tutkimuskirjallisuuteeni kuuluu lisäksi myös teoksia, 

jotka taustoittavat varsinaista tutkimusta ja eri aikakausien ilmiöitä. Kuningas Arthurin 

legendaa taustoittavat esimerkiksi Jones W. Lewisin ”King Arthur in history and 

                                                
24 Fraser, George MacDonald, The Hollywood History of the World. First published by Michael Joseph. 
Revised and updated edition first published by Harvill Press, London 1996. 
25 Cinema Arthuriana – twenty essays (revised edition). Edited by Harty, Kevin J. Library of Congress 
Cataloguing –in-Publication Data. McFarland&Company, Inc, North Carolina 2002. 
26 The Oxford History of World Cinema – The definitive history of cinema worldwide. 
 Ed. by Geoffrey Nowell - Smith. Oxford University Press, New York 1996. 
27 Nicholls, Peter, Fantastic Cinema – an illustrated survey.  
Multimedia Publications, London 1984. 
28 Prince, Stephen, A new pot of Gold – Hollywood under the electronic rainbow 1980 – 1989. University 
of California Press Ltd, California 2000. 
29 Revisioning History – Film and the Construction of a New Past. Edited by Rosestone, Robert A. 
Princenton University Press, Chichester, West Sussex 1995. 
Rosestone, Robert, Looking on the past in a Postliterate Age. 
The Historical Film – History and Memory in Media. Edited and with introduction by Landy, Marcia. 
First published by The Athlone Press, London 2001. 
30 Ferro, Marc, The use and abuse of history or how the past is taught. Routledge&Kegan Paul plc, 
London 1984 (1981). 
31 Sorlin, Pierre,  How to Look at an ”Historical” Film. 
The Historical Film – History and Memory in Media. Edited and with introduction by Landy, Marcia. 
The Athlone Press, London 2001. 
32 Salmi, Hannu, Elokuva ja historia. Suomen elokuva-arkisto ja Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993. 
33 Toplin, Robert, Reel history in defense of Hollywood. The University Press of Kansas, Kansas 2002. 
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legend” (1911)34,sekä Steve Blaken ja Lloyd Scottin ”Lost Legend of King 

Arthur”(2002)35.  

 

Pro gradun tutkimuskirjallisuuden olen kerännyt lähinnä Helsingistä Suomen 

Kansalliskirjastosta ja Suomen Elokuva-arkiston kirjastosta. Näiden lisäksi olen 

koonnut tutkimuskirjallisuutta myös Salfordin ja Manchesterin yliopistokirjastoista 

Pohjois-Englannista, sekä Tampereen yliopiston ja kaupungin kirjastoista. Muutamat 

uusimmat suomalaiset tutkimukset ja kuningas Arthurin historiasta kertovat teokset ovat 

löydettävissä kirjakaupasta (Akateemisesta Kirjakaupasta). Huomattava piirre 

tutkimuskirjallisuudelle on, että suurin osa on varsin tuoretta ja toimitettu joko Iso-

Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Valtaosa tutkimuskirjallisuudesta on kirjoitettu 

englannin kielellä.  

 

Tutkimukseni lähdemateriaalina toimivat elokuvat on koottu Tampereen 

kaupunginkirjastosta, Tampereella sijaitsevista videovuokraamoista, satunnaisina 

löytöinä ja internetistä. Vanhoja elokuvia on melko vaikea löytää, sillä kirjojen tapaan 

niitä ei koota arkistoihin. Suomen elokuva-arkiston kokoelmiin kuuluu vain murto-osa 

ilmestyneistä elokuvista ja kaupunginkirjastoihin kerätään elokuvia vain satunnaisesti. 

Videovuokraamoiden varastoista vanhat elokuvat poistetaan (hävitetään ja myydään), 

mikäli niitä ei vuokrata tarpeeksi paljon. Satunnaisia löytöjä voi tehdä antikvariaateissa, 

kirpputoreilla ja poistomyynneissä. Internetistä pystyy löytämään parhaiten vanhoja 

elokuvia. Kuningas Arthurin legendaa kuvaavia elokuvia on paremmin saatavilla, kuin 

mitään muuta yksittäistä aihetta kuvaavia elokuvia, mikä kertoo aiheen suosiosta. Myös 

elokuvavuokraamoista on vuokrattavissa elokuvia kuningas Arthurista, mikä kertoo 

niiden suosiosta yhä, vaikka elokuvat ovatkin vanhoja. 

 

1.3. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimukseni jakautuu kolmeen osaan. Ensiksi tarkastelen medievalismin traditiota. 

Esittelen medievalismin syntymisen ja historian 1800–luvulta alkaen. Erityisesti 

                                                
34 Jones, W. Lewis, King Arthur in history and legend. Cambridge University Press 1911. 
35 Blake, Steve and Scott Lloyd, Scott, The Lost Legend of King Artur. Rider, London 2002. 
 



 
8

perehdyn sen ilmenemiseen 1900–luvun loppupuolelta alkaen länsimaisessa 

kulttuurissa. Tämän jälkeen hahmotan juuri elokuvien mahdollisuutta medievalistisen 

perinnön jatkajina. Viimeiseksi esittelen kuningas Arthurin tarua kuvaavaa 

elokuvaperinnettä ja nostan viisi elokuvaesimerkkiä, joiden kautta tarkastelen elokuvien 

luomaa mielikuvaa keskiajasta. 

 

Johdannon jälkeisessä toisessa luvussa tarkastelen medievalismia liikkeenä, sen syntyyn 

ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä, sekä medievalistisen tradition roolia nyky-

yhteiskunnassa ja historian tutkimuksen parissa. Tutkimuskirjallisuutena käytän 

medievalistien kirjoittamia esityksiä keskiajasta ja medievalismin tutkijoiden 

kirjoituksia (artikkeleita ja kirjoja). Kolmannessa luvussa tarkastelen medievalistisen 

tradition ilmenemistä 1900–luvun lopun jälkeisessä länsimaisessa populaarikulttuurissa. 

Kartoitan hieman myös medievalismin laajempaa kulttuurista kontekstia. Ilmiöön liittyy 

elokuvien lisäksi mm. tietokone- ja roolipelit, keskiaikaseurat ja muu harrastustoiminta. 

Kulttuurista taustaa näille uusille medievalistisen tradition ilmenemismuodoille luovat 

1960-luvulta alkanut New Age –ajattelu ja tämän seurauksena syntynyt ns. henkisen 

kulttuurin avoimuus. Myös tekniikan kehitys on vaikuttanut merkittävästi 

medievalismi–ilmiön laajenemiseen uusille aloille.  

 

Neljännessä luvussa selvitän sitä, mitä etuja elokuvilla on keskiajan kerronnassa 

verrattuna muihin medioihin, etenkin kirjallisuuteen. Tarkastelen sitä, millä keinoin 

elokuvat pystyvät muokkaamaan käsityksiämme esittämistään asioista. Elokuvilla on 

suuri arsenaali vaikuttaa ihmisten ajatuksiin ja mielikuviin käyttämällä visuaalisia 

vakuuttelukeinoja. Elokuvat voivat vedota jo ennalta tuntemiimme seikkoihin, ja 

käyttää niitä hyväkseen muokatessaan tietoisuuttamme esitettävistä asioista. Esittelen 

miten keskiaikaa on elokuvissa yleensä esitetty ja millaisia yleisiä seikkoja keskiajan 

kuvaamiseen liittyy. Viidennessä luvussa pureudun siihen, miten medievalistinen 

traditio heijastuu elokuvien traditioon kuvata keskiaikaa. Tarkastelemaan erityisesti sitä, 

miten keskiajasta tulee mielikuvituksellinen todellisuus. Elokuvat ja medievalistinen 

traditio itse asiassa lähestyvät ja kuvaavat keskiaikaa hyvin samankaltaisesti. 

Keskiajasta luodaan imaginäärinen mielikuvituksen laskeutumispaikka.  
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Näiden teoriapainotteisten lukujen jälkeen ryhdyn esimerkkien avulla paneutumaan 

siihen, miten käytännössä nämä teoriat tulevat ilmi valitsemieni elokuvaesimerkkien 

kautta. Kuudennessa luvussa esittelen elokuvatradition (Cinema Arthuriana), joka kuvaa 

kuningas Arthurin legendaa aina elokuvan syntymästä 1900–luvun alusta lähtien. 

Selvitän myös kuningas Arthurin legendan historiallisen taustan. Tässä luvussa esittelen 

valitsemani esimerkkielokuvat omaan analyysiin ja aikalaiskeskusteluun sekä 

myöhempiin arvioihin perustuen. Elokuvien juonet, synopsikset, löytyvät pro gradun 

lopusta liitteinä, joten tässä yhteydessä käsittelen elokuvia hieman laajemmasta 

perspektiivistä. Seitsemännessä luvussa analysoin elokuvien antamaa yleiskuvaa 

keskiajasta. Pohdin yleensäkin tarinan muokkaamista elokuvaviihteeksi käytännön 

tasolla ja kuvailen elokuvien antamaa kuvaa keskiajasta visuaalisella ja henkisellä 

tasolla. Visuaalisella tasolla tarkoitan elokuvien ulkoisia puitteita ja henkisellä tasolla 

tarkoitan elokuvien antamaa yleiskuvaa keskiajan henkisestä ilmapiiristä ja ihmisten 

elämästä näissä puitteissa.   

 

1.4. Keskiajan representaatio elokuvakulttuurin kontekstissa  

 

Johan Huizinga on todennut, että ennen historia vetosi enemmän mielikuvitukseen kuin 

nykyään. Hän on kritisoinut sitä, että ”historian ilmiöiden suppeissa kuvauksissa 

käytetään lyhentämistä ja yksinkertaistamista enemmän kun elämäntäytteisen 

menneisyyden värikäs näytelmä sallisi”. Hän kirjoittaa, että historia ei koskaan kuvasta 

menneisyyttä mekaanisesti kuin peili, vaan sen tarkasteluun sisältyy ajatus oivalluksesta 

ja kyvystä ymmärtää menneisyyden olemusta ja asioiden välisiä yhteyksiä. Hänen 

mukaansa historioitsija ”toivoo näkevänsä menneisyyden elävänä edessään, mutta vain 

itse valitsemissaan muodoissa”. Huizinga toteaa myös, että menneisyydellä ja 

nykyisyydellä on yhtäläisyyksiä yllättävän paljon. Historialle asetetut kysymykset 

riippuvat henkisestä asenteesta, jonka jokin aikakausi tai kansa menneisyydestä 

omaksuu.36 Näin ollen historia on aina enemmän tai vähemmän väritettyä, eikä 

medieavalisteja tai historiaa esittäviä elokuvia tulisi pitää vähempiarvoisena niiden 

fiktiivisyyden vuoksi. 

 

                                                
36 Huizinga, 1967, s. 30–38. 
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Huizinga kirjoittaa, että historiantuntija yrittää päästä selvyyteen ja oppia tuntemaan 

tarkan asemansa, sekä määritellä paikkansa ajallisesti kaukana toisistaan sijaitsevien 

maamerkkien avulla. Hän kirjoittaa: ” Historia antaa vain jonkinlaisen käsityksen 

jostain menneisyyden asiasta. Se ei koskaan merkitse käsitellyn menneisyyden 

uudelleen rakentamista tai toistoa. Menneisyys ei koskaan ole olemassa sellaisenaan. 

Vain perinne on tosiolevaa. Historian kuva syntyy vasta etsittäessä yhteyksiä, joiden 

olemuksen määrää niille osoitettu arvostus.” Huizingan mukaan historian asenne 

menneisyyteen on tilityksen tekoa itselleen, jonka määrittelee kunkin 

maailmankatsomus ja sivistyksen laatu. Kukin kulttuuri määrää, mitä se pitää historiana 

ja millaisena historiana. Kiinnostuksen määrään ja laatuun historiasta määrää se, mitkä 

asiat ovat kulttuurissa tärkeitä.37 Tätä soveltaen emme voi myöskään päästä täyteen 

selvyyteen siitä, mikä on todellista keskiaikaa. Meidän ei välttämättä tarvitsekaan 

yrittää tavoitella tuota ”tosiolevaa” vaan tyytyä tarkastelemaan niitä kysymyksiä, joita 

nykyisyys menneisyydelle asettaa.  

 

Kaupallisilla intresseillä ja viihteellistämisellä on aina oma osuutensa historian 

esittämisessä elokuvateollisuudessa.  Kiinnostavaa on pohtia sitä, millaisen keskiajan 

elokuvien tuottajat ovat halukkaita luomaan, ja millaisen keskiajan katsojat ovat 

halukkaita näkemään. Elokuvat luovat representaatioita, jotka kiinnostavat suurta 

yleisöä. Näin ajan henki on suoraan yhteydessä elokuvien sisältöön. Pro graduni 

elokuvaesimerkit voidaan luonnehtia historialliselle aikakaudelle sijoitetuiksi 

fantasiaelokuviksi. Keskiajasta muodostuu usein tarunhohtoinen pakopaikka 

reaalitodellisuudesta, kun elokuvayhtiöt tuovat markkinoille viihteellisiä tarinoita 

luomastaan keskiajan maailmasta. Tästä nouseekin kysymys siitä, että voiko historia 

olla viihteellistä kadottamatta silti historiallista arvoaan. Medievalistisen tradition 

pyrkimyksenä ei kuitenkaan koskaan olekaan ollut kuvata realistista vaan imaginääristä 

keskiaikaa. Täten keskiaikaa kuvaavat elokuvat, fantasiaelokuvatkin, voidaan 

luonnehtia medievalistiseen traditioon kuuluvuksi huolimatta siitä, onko niiden 

tieteellinen pohja kyseenalainen tai ei. 

 

                                                
37 Huizinga, 1967, s. 79–86. 
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Elokuvat itse asiassa tuottavat keskiaikaa, tuovat sitä nykypäivään ja tarjoavat 

mahdollisuuksia elää keskiaikaa uudestaan. Keskiajan representaatiot elokuvien 

muodossa tarjoavat elämyksiä, joista muodostuu todentuntuisia mielikuvia ja 

tuntemuksia, jotka ovat vahvasti sidoksissa tähän hetkeen. Elokuvien kautta keskiaika 

saa mahdollisuuden tulla osaksi nykypäivän maailmaa ja luoda visuaalisia maailmoja 

ihmisten mieliin. Elokuvan valmistusvuosi vaikuttaa siihen, millä tavoin elokuva on 

kuvattu. Eli sitä, miten menneisyys ja nykyisyys ovat yhteydessä toisiinsa – rakentavat 

toisiaan toistensa kautta. Esimerkkitapausten pohjalta pyrin tarkastelemaan näitä eroja, 

sekä myös yhteneväisyyksiä.  

 

Keskiaika voi samanaikaisesti imaginäärinen ja realistinen. Yleensä imaginäärisiä ja 

realistisia artefakteja sekoittamalla keskenään saadaan nykyajalle mieluinen keskiajan 

maailma.  Keskiaika voidaan nähdä menneenä aikana, mutta siitä voidaan etisiä myös 

piirteitä tulevaisuuteen. Näin ollen käsite keskiajasta sisältää ristiriitaisuuksia, jotka 

eivät silti riitele keskenään. Medievalismi on hyväksynyt keskenään erilliset ajatukset ja 

mallit keskiajasta, ja medievalistisen tradition puitteissa yksilöllä on vapaus nojautua 

joko realistiseen, tai imaginääriseen keskiaikaan. Medievalistit ovat työstäneet keskiajan 

teemaa, ja siitä on tehty versioita jotka puhuttelevat ja kiinnostavat aikalaisiaan. 

Eskapistinen haavemaailma sijoitetaan usein keskiaikaan. Yhtä selitystä sille on 

mahdoton tarjota, mutta usein vastaukseksi on tarjottu sitä, että sekä vanhempi, että 

uudempi historia on kartoitettu melko tarkasti, mikä ei jätä varaa mielikuvitukselle. Sen 

sijaan keskiajan historiaan on jäänyt paljon aukkoja, joka jättää varaa mielikuvitukselle. 

Tila mielikuvitukselle on olennaista eskapismille. 

 

Keskiaika näyttää saavuttaneen suuren suosion 1800-luvun lopulta meidän aikaamme 

asti. Minkä takia keskiaika on kiehtonut ihmisiä, ja kiehtoo yhä edelleen? Umberto Eco 

tulkitsee, että keskiaika tarjoaa länsimaisen sivilisaation selitysmallin, länsimainen 

kulttuuri näyttäytyy keskiaikana puhtaimmillaan, ikään kuin lapsen kengissä. 

Eurooppalainen yhteiskuntajärjestys luotiin keskiajalla: kieli, merkantilismin ajatus, 

kapitalistinen talous jne. Myös monet keskiajalta peräisin olevat teknologiset keksinnöt 

ovat yhä käytössä nykyaikana, kuten silmälasit.38 Mikäli keskiaika ymmärretään 

                                                
38 Eco, 1986, s. 64–65. 
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länsimaisen yhteiskuntamallin lapsuudeksi, voimme ymmärtää sen avulla myös omaa 

aikaamme ja sen puutteita paremmin. Umberto Eco kirjoittaa, että keskiajalle paluussa 

on kysymys paluusta omille juurilleen. Hän sanoo, että ”unelmointi” (dreaming) 

keskiajasta alkoi jo modernin ajan alussa, kun ihmiset hakivat joitain puhdasta ja aitoa 

ihmiskunnan historiasta.39  

                                                
39 Eco, Faith in Fakes, 1986, s. 65. Umberto Eco käyttää hyvin paljon käsitettä ”dreaming of Middle 
Ages” puhuessaan keskiajasta, tämä voidaan suomentaa eräänlaiseksi unelmoinniksi, mutta tarkkaa 
suomennosta termille on mahdoton luoda. Pääperiaatteena Umberto Ecolle on, että keskiaika tarjoaa 
modernille ihmiselle mahdollisuuden löytää jotain aitoa ihmisyyttä ja myös paikan realistiselle fantasialle, 
josta Umberto Eco käyttää nimitystä ”day-to-day-fantasy”. 
 



 
13

2. Medievalistinen traditio  
 

Tässä kappaleessa käsittelen medievalismia liikkeenä. Selvitä mitä medievalismi 

tarkoittaa ja mitä ilmiön sisään mahtuu. Tarkastelen medievalisimin ja keskiajan 

historian tutkimuksen eroja sekä yhteneväisyyksiä. Nämä kaksi tarkastelevat samaa 

kohdetta, mutta eri lähtökohdista. Keskiajan historian tutkimuksen tehtävänä on löytää 

autenttista historiaa, kun taas medievalistit ovat keskittyneet enemmän myyttisen 

keskiajan luomiseen usein enemmän taiteellisista kuin tieteellisistä lähtökohdista. 

Medievalismia on ollut olemassa jo keskiajan lopusta alkaen, mutta ilmiön varsinainen 

synty voidaan liittää 1800-luvun romantiikkaan. Medievalismin alku voidaan sijoittaa 

Ranskaan, vaikkakin sitä on havaittavissa etenkin myös Iso-Britanniassa, Italiassa ja 

Saksassa.40 Medievalismi on juurtunut myös Yhdysvaltoihin. Medievalismia on 

harjoitettu tieteen, taiteen ja kirjallisuuden parissa, josta jälkimmäinen on ehkä 

tunnetuin medievalismin muoto. Medievalismi liittyy myös temaattisesti kristinuskoon 

ja nationalismiin, jonka vuoksi sitä esiintyy myös politiikassa ja nationalistisessa juurien 

etsinnässä. Medievalistisesta traditiosta nykypäivään ovat ehkä tunnetuimpina jääneet 

kaunokirjalliset teokset, jotka käsittelevät keskiajan vanhoja legendoja yms. Näitä 

samoja legendoja kertovat/kuvaavat romaanien lisäksi elokuvat 1900-luvun 

loppupuolelta alkaen. 

 

2.1. Medievalismi keskiajan historian tutkimuksen sivupolkuna 

 

Medievalismi voidaan käsittää keskiajan historian tutkimuksen yhdeksi koulukunnaksi 

tai sen sivupoluksi. Yksinkertaistaen Leena Valkeapää on suomentanut englannin 

kielestä peräisin olevan termin medievalismin ”keskiajan myöhäisemmäksi käytöksi”.41 

Ensimmäiset medievalistit voidaan sijoittaa heti keskiajan jälkeiselle ajalle. He 

kirjoittivat usein vanhoista keskiaikaisista legendoista, kuten saksien tai kuningas 

Artturin ajasta. Thomas Maloryn ”Tales of King Arthur” nähtiin viktoriaanisella ajalla 

totuuden mukaisena kuvauksena keskiajasta. Medievalismi onkin usein käsitetty 

keskiajan historian tutkimuksen sivupolkuna, joka sisältää käsityksiä ja mielikuvia 

                                                
40 Workman, 1994, s. 1. 
41 Valkeapää, 2005, s. 245. 
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viktoriaanisesta kukoistuksesta sekä näennäisesti Kuningas Artturin aikaisista 

elementeistä, kuten miekoista ja kirouksista.42   

 

Nykyisellä käsittämämme medievalismin alku voidaan sijoittaa varhaisimmillaan 1500-

luvulle tai 1700-luvulle. Medievalismin kasvun ja kukoistuksen kausi sijoittuu kuitenkin 

vasta 1800 – 1900-luvuille. Keskiajan historian tutkimus on kulkenut aina rinta rinnan 

medievalismin kanssa ja ne ovat useissa yhteyksissä sekoittuneet toisiinsa.43 Käsite 

myös itse keskiajasta vaihteli ajan saatossa, mutta vähitellen keskiaika käsitteenä alkoi 

löytää jonkinlaisen yhtenevän määritelmän. Käsitteitä ”renessanssi” ja ”keskiaika” ei 

käytetty yleisesti laajemmin ennen 1800-luvun loppua. Termin ”keskiaikainen” korvasi 

1800-luvulla usein ”goottilainen”. Termin ”keskiaika” lisäksi on vaikea määritellä 

myös, milloin keskiaika loppui. Historioitsijat ovat havainneet, että keskiaikaiset 

ajatusmallit ja toiminta ovat päättyneet eri aikoina eri paikoissa sekä eri tasoilla 

yhteiskunnassa. 44  

 

Medievalismia terminä voidaan rinnastaa renessanssiin, sillä molemmat ovat 

italialaisten humanistien luomia termejä. Kulttuuriset ryhmittymät toistensa perään 

(cultural movements) löysivät syitä paheksua keskiaikaa. Vallankumoukselliset 

paheksuivat keskiajan tyranniaa ja luonnon filosofit taas sen autoritaarista filosofista 

ajattelumallia, joka ei tukenut tutkimuksellisuutta. Keskiajan jälkeen 1800-luvun alulle 

asti oppineet olivat keskittyneet antiikin traditioon ja keskiaika oli jäänyt syrjään.45 

Keskiaikaa ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa täysin unohdettu, eikä sen tutkimusta 

koskaan täysin laiminlyöty. Keskiajasta kertovia kronikoita kirjoitettiin vuodesta 1525 

vuoteen 1660 asti. 1600-Luvun puolivälistä alkaen keskiajan historian tutkimuksesta 

muotoutui tieteenala.46 

 

Ensimmäisen kerran termiä ”medievalismi” käytti John Ruskin vuonna 1853 

kuvaillessaan sukupolvensa intohimoa (enthusiasm) keskiaikaa kohtaan. Keskiajan 

historian tutkijat ovat kritisoineet medievalisteja siitä, että heidän kuvansa keskiajasta 

                                                
42 Simmons, 2001, s. 1–2. 
43 Bloomfield, 1989, s. 22–23. 
44 Workman, 1994 s. 2–3. 
45 Workman, 1994 s. 1. 
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on liian romantisoitu, eikä se pohjaudu tieteelliseen keskiajan historian tutkimukseen. 

Tyypillisiä medievalistisia teemoja ovat nationalismi ja uskonto. Keskiaika on tiiviisti 

yhteydessä katoliseen kirkkoon, ja medievalismia voidaan pitää vastareaktiona 

teknologiaa, massatuotantoa ja perinteisten arvojen katoamista vastaan. Tavallisen 

keskiajan historian tutkimuksen ja medievalismin eroja Simmons luonnehtii seuraavasti: 

Keskiajan historian tutkimus on ammattimaisempaa ja objektiivisempaa pohjautuen 

tutkimukseen; sen tarkoituksena on tutkia autenttista historiaa. Medievalismi sitä 

vastoin on enemmän harrastuspohjaista, virallisen tutkimuksen ulkopuolella ja perustuu 

yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin.47 

  

Medievalismi voidaan nähdä rinnakkaiseksi tai kilpailevaksi ”virallisen” keskiajan 

historian tutkimuksen kanssa. Toisaalta nämä erilaiset keskiajan lähestymistavat voivat 

myös tukea toinen toistansa, ne tutkivat samoja asioita eri lähtökohdista. Medievalismi 

antaa enemmän varaa mielikuvitukselle. Se voi maalata ideaalin kuvan keskiajan 

kiehtovasta ja mystisestä maailmasta. Medievalismi voidaan nähdä myös yrityksenä 

luoda miellyttävä kuva historiasta. Äärimmäisyyksiin vietynä medievalistit ovat luoneet 

keskiajasta ideaalin sosialisaation, millä on melko vähän tekemistä todellisuuden 

kanssa.48 Voidaan myös ajatella, että 1800-luvun puolivälistä lähtien ja koko 1900-

luvun ajan yhden sukupolven keskiajan historian tutkimus oli seuraavan sukupolven 

medievalismia.49 Yleisesti voitaisiin luonnehtia, että medievalistit ovat antaneet 

enemmän varaa luovuudelle ja omille näkemyksille keskiajasta kuin tiukkoihin 

traditioihin sitoutuneet keskiajan tutkijat. On täysin tapauskohtaista kuinka paljon 

medievalismi – keskiajan inspiroima tuotos - on yhteydessä historian tutkimukseen. 

 

Osa keskiajan lähteistä on kirjoitettu enemmänkin medievalistista traditiota kuin 

virallista keskiajan historian tutkimusta mukaillen, joten selkeää pesäeroa keskiajan 

historian tutkimukselle ja medievalismille on mahdoton tehdä. Medievalisteille 

tyypillinen ”maalailu” on tyypillistä erityisesti vahvasti uskonnollisten kronikoitsijoiden 

parissa. Euroopassa medievalismi on juurtunut mm. Ranskaan, Saksaan, Italiaan ja 

                                                                                                                                          
46 Bloomfield, 1989, s. 14. 
47 Simmons, 2001, s. 1–12.  
48 Bloomfield, 1989, s. 14–17, 27. 
49 Simmons,  2001, s. 12. 
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Englantiin,50 ja kulkeutunut sieltä uudisasukkaiden myötä myös Amerikkaan, jossa on 

tuotettu paljon medievalistista aineistoa. Medievalistit eivät useinkaan ole tutkijoita 

vaan pikemminkin taiteilijoita, jotka ammentavat inspiraationsa kirjoihinsa ja 

maalauksiinsa keskiajasta. Medievalistien teksteissä perehdytään mm. vanhoihin 

legendoihin ja maalaukset ovat synkkiä ja tummanpuhuvan mystisiä. Lukuisat 

medievalistit 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa olivat yksityisiä henkilöitä, 

varsinainen koulukunta muotoutui myöhemmin.51  

 

Romantiikasta tuli yleiseurooppalainen ilmiö 1800-luvun puolivälissä. Tähän 

aikakauteen liittyy nopea poliittinen, yhteiskunnallinen, taloudellinen ja filosofinen 

muutos liittyen Ranskan vallankumoukseen ja teollistumiseen. Tästä sai alkunsa nk. 

”Uusi Aika” Euroopassa. Ymmärtämällä aikakauden hengen ja sitä kautta romantiikan 

käsitteen, voimme myös ymmärtää romanttisen medievalismin manifestaatioksi 

fundamentalistisille muutoksille Euroopan tietoisuudessa 1700-luvun lopulla ja 1800-

luvun alussa. Romantiikkaa mukaileva kiinnostus keskiaikaa kohtaan oli vastalause ajan 

hengen mukaiselle nopealle yhteiskunnalliselle muutokselle. Poliittinen ja 

yhteiskunnallinen levottomuus Ranskassa johti romantikot uskomaan, että 

yhteiskunnallinen ja poliittinen harmoninen järjestys voitaisiin palauttaa palaamalla 

keskiaikaiseen yhteiskuntamalliin. Keskiaika oli 1830-vuosikymmenellä metafora 

romantikkojen halulle voittaa epäjärjestys, jota he tunsivat yhteiskunnassa. 52 

 

Keskiaika oli konkreettinen osoitus romantikkojen etsimästä yhteiskunnasta, jossa 

yksilön integraatio olisi mahdollista. Keskiajasta tuli metafora heijastamaan myös ajan 

tyytymättömyyttä yksilön ja yhteiskunnan suhteeseen. Medievalismin heräämisen yksi 

kompleksinen käsite oli romantikkojen näkemys menneestä ja tulevasta. Romantiikka 

edustaa uutta tendenssiä nähdä positiivista arvoa ja kiinnostusta vieraissa 

sivilisaatioissa. Tämä voi johtaa menneisyyden nostalgiaan, haluun tuoda takaisin tässä 

yhteydessä keskiaika. Tämä kehitys tapahtui romantiikan läsnä olevassa hengessä 

käsittäen ajatuksen historian progressiivisesta luonteesta.53 Otollisen maaperän 

                                                
50 Workman, 1994, s. 1. 
51 Bloomfield, 1989.s. 16–25. 
52 Morris,  1984,  s. 3–5. 
53 Morris, 1884, s. 5–7. 
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medievalismin nousulle 1800 luvulla loi 1700-luvun lopulta alkaen rakentunut uusi 

historiatietoisuus. Historiaan alettiin suhtautua uudella tavalla ja historiatiede kehittyi 

muotoonsa. Nykyisen kaltainen massakulttuuri ja viihde kehittyivät myös 1800-luvulla, 

joka tarjosi myös hyvän pohjan keskiaikaisen romantiikan leviämiseen.54 

 

2.2. Korkeakulttuuria medievalismin hengessä 

 

Medievalismi on tuottanut idealistista kuvaa keskiajasta, jota on imitoitu monin tavoin 

nykypäivään asti. Medievalismi idealisoi keskiajan elämää ja kulttuuria, keskiaika 

nähdään rikkaana, mystisenä ja mielikuvituksellisena maailmana, jossa vallitsivat 

arvoina jalous, kunnia, luokkatietoisuus, naisten puolustaminen ja taistelu. Kuningas 

Artturin legenda on nähty tärkeänä osana medievalismia. Medievalistien toiveena oli 

tuoda menneisyys (keskiaika) ainakin osittain takaisin.55 Leslie Workman on kuvannut 

medievalismia jatkuvana prosessina, jolla luodaan keskiaikaa uudestaan. Keskiaika 

sulautuu medievalismissa muun kulttuurin piiriin. Välineinä tälle prosessille käytetään 

kirjallisuutta, visuaalista taidetta, musiikkia jne.56 Taiteilijat usein työstävät vanhoja 

myyttejä, kuten Kuningas Artturin, Robin Hoodin ja Joan D´Arc’in legendaa. 

Medievalisti valitsee muodon tai narratiivin herättääkseen henkiin positiivisia keskiajan 

arvoja, joiden katoaminen on vaarana nykyajan maailmassa.57 1800-luvun länsimainen 

kulttuuri oli vahvasti kirjallista. Massakulttuurin ja viihteen kehityksen myötä 1800-

luvulla etenkin historiallisesta romaanista tuli suosittu kirjallisuuden lajityyppi.58 

 

Useat romantikot, kuten Victor Hugo, näkivät keskiajan ambivalentisti: he ihailivat 

keskiaikaa, vaikka hyljeksivät osia sen elementeistä. Keskiaikainen menneisyys oli 

kiinnostuksen kohde. Sen poliittiset ja uskonnolliset instituutiot hylättiin, mutta 

mielikuvituksellinen taide ja kulttuuri herättivät ihailua 1800-luvun romantikoissa. 

Medievalismin herääminen käsitti suhteen keskiajan positiivisten ja negatiivisten 

elementtien välillä, ja historiatietoisuus 1800-luvulla on tuotu esille rinnastettuna 

                                                
54 Valkeapää, 2005,  s. 247–249. 
55 Bloomfield, 1989, s. 13–15. 
56 Workman, 1994, s. 1–4. 
57 Simmons, 2001, s. 22.  
58 Valkeapää, 2005,  s. 249. 
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ritarillisiin teksteihin.59 1700-luvun läpi populaari traditio, aristokraattinen yhteiskunta, 

tunnetuimmat kirjailijat sekä säveltäjät osoittivat kiinnostusta ritariaatteeseen ja -

romantiikkaan. 1800-lukuun mennessä kehittyi uusi kirjallinen muoto, joka käsitteli 

ritariromantiikkaa uudesta lähtökohdasta luoden narratiivisia balladeja, jotka jäljittelivät 

vanhoja ritarillisia teemoja ja trubaduureja. 60 

 

Medievalismi ilmeni aluksi korkeakulttuurin parissa selkeästi lähinnä arkkitehtuurin ja 

kirjallisuuden piirissä. Medievalismin juuret ovat paljolti Ranskassa, jossa 

romantikkojen parissa kiinnostuttiin keskiajasta. Esimerkiksi Marchangy sai vaikutteita 

Chateaubriand:lta ja hän loi eeppistä proosaa Ranskan nationalistisesta alkuperästä. 

Marchangy’n kirjasta ”La Gaule poétique” tehtiin kuusi painosta sen jälkeen kun se 

ilmestyi vuonna 1813. Kirjailijan tavoitteena oli tutkia keskiajan raunioita ja jäännöksiä, 

kultteja, feodaali-instituutioita, sotia, ritariaatetta ja barbaarien lakeja sekä tuoda esille 

keskiajan kirjallisuudesta sellaisia aarteita, joita voisivat arvostaa myös runoilijat, 

annalistit, lakimiehet ja arkeologit.61 Barante on myös tunnettu medievalisti aikakauden 

Ranskasta, hänen vuonna 1840 julkaistu teos ”Histoire des Ducs de Bourgogne” toimi 

esimerkkinä myös muille medievalisteille. Hänen näkemyksensä mukaan historioitsijan 

pitää harrastaa mieluummin ”maalailua” kuin ”analysointia”. Barante osoittaa kuinka 

suuri vaikutus keskiajan väreillä, vitaalisuudella ja erilaisuudella oli 1800-luvulle, 

aikakaudelle, joka oli yhteiskunnalliseen muutokseen johtaneiden kansanliikkeiden 

painostama.62   

 

Englanninkielisissä maissa Arthurin legenda synnytti ensimmäisen medievalistisen 

kirjallisuuden aallon. ”Arthur-manian” jälkeen gotiikan ajan novelli ja tarinat nousivat 

suosioon.63 Ensimmäisiä varsinaisia medievalistisia teoksia olivat mm. Alice 

Chandlerin “A dream of Order - The Medieval Ideal in Nineteenth-century English 

literature” (1970, T.J.Placen “No place of grace – Anti-Modernism and the 

Transformation of American Culture” ja John Fraserin “American and the Patterns of 

                                                
59 Morris, 1984, s. 5–7. 
60 Morris, 1984, s. 10–11. 
61 Morris, 1984, s. 12–19. 
62 Morris, 1984, s. 34–44. 
63 Bloomfield, 1989, 17–18. 
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Chivalry” (1982).64 Medievalismin piirissä kirjallisuudella on tärkeä rooli. Selkeää 

jakoa kirjallisuuden ja historian tutkimuksen välille ei ole mahdollista määrittää. 

Kirjallisuuden tutkimuksen parissa tarkasteltiin keskiaikaisia tekstejä ikään kuin kielen 

keinoin, niiden avulla haluttiin löytää merkittäviä ja autenttisia asioita keskiajasta. 

Vuonna 1980 Clare Simmons on todennut, että medievalismin erottaa keskiajan 

historian tutkimuksesta siitä, että se tutkii keskiaikaa oman aikansa tietoisuuden valossa. 

Kuitenkin kaikki lukeminen tapahtuu ennakkokäsitysten varjostamana, joten raja 

keskiajan tutkijan ja medievalistin välillä heikkenee jälleen.65 

 

Keskiaikaisessa taiteessa ensimmäisiä kiinnostuksen kohteita olivat romaaninen ja 

gotiikan tyyli. Gotiikasta kiinnostuttiin jo 1700-luvun puolessa välissä. Arkkitehtuurin 

ja kuvataiteen yhteydessä gotiikka tarkoitti usein keskiaikaista. Englannissa keskiajan 

taiteesta ryhdyttiin ottamaan vaikutteita 1800-luvun viktoriaaniseen koristetaiteeseen. 

Myös Elisabetin ajan ja neoklassismin ajan arkkitehtuuri haki vaikutteita keskiajasta.66 

Keskiajan arkkitehtuuri ja taide on saanut muotonsa ja voimansa pitkälti luonnosta; 

siinä on mukana primitivismiä sekä jäänteitä ja piirteitä luonnosta.67 Saksassa termi 

”romantiikka” oli aikaisemmin ollut synonyymi keskiaikaiselle kirjallisuudelle ja uusi 

esteettinen näkemys taiteessa oli selitetty analogialla gotiikan arkkitehtuurin kanssa. 

Keskiajan taide nähtiin taiteena, joka yhdistää moninaisuuden. Romantikkojen haaveena 

oli laajentaa estetiikan käsitettä sitomalla yhteen kauneus ja yhtenäisyys. Arkkitehtuurin 

tutkijana Victor Hugo uskoi, että romantiikalla ja gotiikan arkkitehtuurin ihailulla oli 

yhteys. Myös ”groteskin” käsite liittyy medievalismiin. Keskiaika nähtiin karuna ja 

kummallisena, mutta juuri sen takia se herätti kiinnostusta, jopa ihailua.68 

 

Keskiajan historian tutkimuksen parissa toimi 1800-luvulla tutkijoiden lisäksi 

amatöörejä, mm. antikvariaatteja ja historiamaalareita. Antikvaarit keräsivät laajoja 

kirjallisia kokoelmia ja julkaisivat kuvateoksia, joissa dokumentoitiin menneisyyden 

jäänteitä. Toinen aikakauden ilmiö on historiamaalaukset, jonka konseptiin kuului 

tarkka tutkimustyö, sillä maalauksessa kuvatut esineet, puvut, aseet, liput jne. tuli esittää 

                                                
64 Rosenthal & Szarmach, 1989, s. 1–2. 
65 Simmons, 2001, s 13–15. 
66 Simmons, 2001, s. 4–8. 
67 Verduin, 1989, s. 138. 
68 Morris, 1984, s. 20–30. 
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oikein. Näiden teosten graafiset toisinnot tulivat tunnetuiksi ja levisivät laajalle, vaikka 

alkuperäinen teos saattoi olla yleisöltä kokonaan piilossa yksityiskokoelmissa. Itse 

asiassa 1800-luvulla keskiajan kuvasto kirjoitettiin ja piirrettiin uudelleen; se muokkasi 

keskiajasta syntyneitä mielikuvia, jotka näkyvät edelleen etenkin populaarikulttuurin 

parissa. Nykyajan keskiajan representaatiot viittaavat suoraan 1800-luvulla kehitettyyn 

kuvastoon ja heijastavat lähinnä 1800-luvun mielikuvaa keskiajasta.69 

 

2.3. Medievalismin teemoja 

 

Medievalismin lähtökohtana oli usein herättää henkiin sankarillinen menneisyys 

keskiajasta. Keskiaikaan liittyvä kiinnostus olikin aluksi romanttisten ja 

yksityiskohtaisten kuvien maalailua, nationalistisen perinnön etsintää, ritarillisten ja 

konservatiivisten arvojen kannattamista. Taustana tälle oli Ranskan vallankumouksen 

henki, joka ryhtyi juuri purkamaan konservatiivista järjestystä ja aiheutti nopeaa 

muutosta yhteiskunnallisessa järjestyksessä. 70 Medievalismi nähdään usein 1800-luvun 

vastareaktiona lisääntyvää teknologiaa, massatuotantoa ja vanhojen arvojen katoamista 

vastaan. Esimerkkinä Alice Chandlerin teos: ”Dream of Order – The Medieval Ideal in 

Nineteenth-century”, yksi ensimmäisistä medievalistisista teoksista. Medievalismi 

kannattaa myös kristillisyyttä ja Raamatun historiallista statusta. Medievalismi kaipaa 

yhteiskuntaa, jossa ritarillisuus ja romantiikka olivat mahdollisia.71 

 

Etenkin Saksassa ja Englannissa keskiajan merkitys poliittisesti konservatiivisille 

romantiikan kannattajille oli, että ”osittain historiallinen, osittain myyttinen keskiaika 

muodostui metaforaksi konservatiiviselle yhteiskunnalliselle järjestykselle sekä 

metafyysisesti harmoniselle maailmankatsomukselle”. Yleinen aikakauden suuntaus 

1800-luvun alkupuolella oli siirtynyt konservatismista liberalismiin.72 1800-luvulla 

valistus tuki keskiajan historian tieteellistä tutkimusta, mutta ei medievalismia. 

Medievalismi voidaan nähdä vastareaktiona valistuksen ajan rationaalista tutkimusta 

vastaan, tai sen synnyn voidaan ajatella johtuvan juuri valistuksesta. Medievalismi saa 
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70 Ward, 1975.s. 1–2. 
71 Simmons, 2001, s.3. 
72 Morris, 1984, s. 1–2 



 
21

vaikutteita myös ajan apokalyptisestä maailmankuvasta, joka sisältää ajatuksen 

tulevasta paratiisimaisesta maailmasta. Medievalismin syntymisen taustalla oli ajatus 

luoda parempi nykyisyys ja välttää tuleva onnettomuus imitoimalla menneisyyttä. 

Tulevaisuuden pelko heijastui 1800-luvulla eskapismina, jossa keskiajan menneisyys 

toimi turvapaikkana.73 

 

Haluttaessa tuottaa kiehtovaa ainesta keskiajasta, siihen liitetään lähes poikkeuksetta 

kohtalonomainen katolinen kristinusko. Osa medievalisteista ovat täysin sitoutuneet 

katoliseen uskontoon, kun taas toiset käsittelevät aihetta hieman kriittisemmin, 

pikemminkin keinona draamallisen jännityksen luomiseen. Uskonnollisen 

medievalismin suosion nousua on perusteltu sillä, että valistuksen jälkeen ihmiset / 

tutkijat menettivät uskon elämään – kristinusko haluttiin herättämään tuo usko 

uudelleen. Tiede ei pystynyt korvaamaan uskontoa, medievalistit yhdistivät nämä. 

Medievalismi liikkeenä on keskittynyt paljolti myyttien luomiseen ja löytämiseen. 

Tämän on sanottu olevan halua herättää henkiin jotain ikuista, taivaallista ja 

spirituaalista maallisen, ajallisen ja fyysisen todellisuuden kautta. Medievalistit haluavat 

löytää nämä artefaktit, joihin ruumiillistaa spirituaalisuus: tätä prosessia voidaan 

nimittää esteettiseksi medievalismiksi Kevin Morrisin mukaan.74  

 

Perinteisesti medievalismiin on liitetty politiikan, uskonnon ja estetiikan teema. 

Yksinkertaistavasti voidaan ajatella, että medievalismi on myöhäisempää tulkintaa 

keskiajasta. Medievalismia on käytetty niin protestanttien kuin katolilaistenkin 

tarkoitusperiin. Tosin katolinen kirkko nivoutuu keskiajan historiaan protestantismia 

läheisemmin. Englannissa, jossa suosittiin reformaatiota, pidettiin medievalismia 

epäsuotavana sen katolilaisten siteidensä vuoksi. Suhde uskonnon ja nationalismin 

välillä sekä keskiajan malli kurinalaisesta tai vastaavasti idyllisestä yhteiskunnasta ovat 

medievalismin merkityksellisiä tekijöitä.75 Medievalistit 1800-luvulla pitivät yleisesti 

ottaen yhteiskunnallista järjestystä parempana kuin anarkiaa. Heille keskiaika kuvasti 
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viimeistä yhtenäistä ja harmonista aikakautta. Uskonto on merkittävässä roolissa 

tarkasteltaessa historiallista kehityskulkua keskiajalla.76  

 

Medievalismilla on liikkeenä vahvat sidokset politiikkaan ja nationalismiin, vaikkakin 

näistä sidoksista usein kulttuurin ja taiteen tutkimuksessa vaietaan. Medievalismi on 

romanttisen ja uskonnollisen eskapismin lisäksi ollut myös monissa yhteyksissä hyvin 

poliittista ja erilaisten ryhmittymien omiin tarkoitusperiin pyrkivää. Edmund Burke on 

kirjoittanut, että etenkin Iso-Britannialle ja Ranskalle, ja näiden vaikutuksesta myös 

muille maille, keskiajalla on ollut tärkeä rooli niiden luodessa kansallista identiteettiä, 

jonka juuret juonnettiin keskiajalle. Keskiajan hylkääminen olisi rinnastettavissa itsensä 

hylkäämiseen.77 Etenkin Saksassa kristitty, ritarillinen ja erilaisuutta esittävä keskiaika 

korvasi sankarillisen Kreikan78. 

 

Keskiaika on vaikuttanut monin tavoin eri aikakausiin. Voidaan ajatella, että jo 1500-

luvun vallankumoukselliset liikehdinnät juontavat juurensa keskiajalle. Englannissa 

korostettiin antikvariaattien parissa 1600-luvulla lähinnä keskiajan poliittisia 

heijastumia, eikä uskonnollisia.79 Ranskan politiikkaa ja kulttuuria oli hallinnut antiikin 

traditio pitkään ja se vaikutti myös muihin Euroopan maihin. 1700-luvulla Englanti 

saavutti Euroopan johtoaseman ja sen keskiaikainen parlamentarismi saavutti huomion 

muuallakin Euroopassa. Tätä aikakautta kutsutaan esiromantiikaksi.80 Englannissa 

korostettiin, että sen moderni laki juontaa juurensa keskiajalle, sillä englantilaiset lait 

olivat voimassa jo silloin (Sir William Blackstone). 81  

 

Keskiajasta kiinnostuttiin 1800-luvulla etenkin nationalististen ja poliittisten intressien 

vuoksi.  Esimerkiksi Saksassa keskiajan kulttuurin henkiin herättäminen oli tietoinen 

instrumentti politiikan yhtenäistämiseen. Englannissa ajateltiin sen vaurauden ja vallan 

johtuvan keskiaikaisista instituutioista, ei merivoimista tai teollisesta 

                                                
76 Morris, 1984, s. 33–34. 
77 Simmons, 2001, s. 5; 
 Edmund Burke: ”For Britain and France and by implication other nations also, national identity was 
rooted in medieval history, and that rejection of that past was a loss of part of the self .” 
78 Ward, 1975, s. 1–2. 
79 Simmons, 2001, s. 4. 
80 Workman, 1994, s. 2–3. 
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vallankumouksesta. Teollisen vallankumouksen aikana kiinnostuttiin ensiksi keskiajan 

yhteiskunnasta ja taloudesta, sittemmin myös uskonnosta ja politiikasta.82 Medievalismi 

käsitti yleisesti ottaen vastalauseen modernia maailmaan kohtaan. Se voidaan nähdä 

eräänlaisena nostalgian mallina, jossa haikailtiin patriarkaalista ja feodaalista turvallisen 

järjestettyä yhteiskuntaa. Medievalistit ovat kukin kuitenkin luoneet oman kuvansa 

keskiajasta, ja nostaneet sieltä esille tärkeäksi kokemiaan teemoja.83 

                                                
82 Workman, 1994, s. 3–4. 
83 Verduin, 1989. s. 142–143. 
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3. Medievalismin ilmeneminen modernissa maailmassa 
 

Tässä kappaleessa tarkastelen sitä, miten medievalismi on onnistunut sulautumaan 

moderniin maailmaan. 1900-luvulla medievalistista tutkimusta vauhdittivat 1900-

luvulla kehittyneet historiantutkimuksen suuntaukset, jotka nostivat esille historian 

monivivahteisuuden. Medievalismin parissa muodostui 1900-luvulla erilaisia 

oppisuuntia, ja tutkimus rantautui vahvasti etenkin Yhdysvaltoihin. Keskiaikaisuuden 

ilmiö erkaantui sen lisäksi tieteen ja korkeakulttuurin parista tavallisen kansan ja 

populaarikulttuurin keskuuteen etenkin juuri Yhdysvalloista. 1980-luvulla 

keskiaikaseurat, roolipelit ja live-roolipelaaminen yleistyivät myös Suomessa. 

Keskiaikaan eläytyminen muodostui harrastukseksi, jonka suosio on edelleen nousussa. 

Keskiajan harrastaminen voidaan nähdä yhtenä medievalismin ilmenemismuotona 

aikamme populaarikulttuurin parissa.  

 

Jokainen aikakausi näyttää löytävän omat tapansa ja kanavansa palata keskiajalle. 1800-

luvulla tämä tapahtui kirjallisuuden ja taiteen, antikvaarien ja historiamaalarien 

toimesta. 1900-luvun loppupuolella keskiaikaa tavallisen kansan keskuudessa on tehnyt 

tunnetuksi kirjallisuuden lisäksi juuri erilaiset harrastusseurat, rooli-pelaaminen, 

tietokonepelit ja elokuvat. 1900-luvun lopun kulttuurissa on näyttänyt olevan tilausta 

myyttiselle keskiajalle. Keskiajan historia on puettu yhä useammin fantasia-asuun 

populaarikulttuurin parissa. Syitä sille voidaan lähteä tarkastelemaan 1900-luvun lopun, 

etenkin 1980-luvun henkisestä ilmapiiristä, johon keskiajan harrastaminen sijoittuu. 

Aikakautta leimaa henkistyneisyys jota voidaan kutsua spirituaalisuudeksi. Myös 

teknologian ja yhteiskunnan kehityksellä on ollut oma roolinsa, joka vaikuttanut 

keskiajan kuvaamiseen ja harrastamiseen. 

 

3.1. Medievalismi 1900-luvulla 

 

Medievalismi koki yhteiskunnallisen ja poliittisen romahduksen ensimmäisen 

maailmansodan aikana vuosina 1914–18.84. Vasta toisen maailmansodan jälkeen 
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medievalismi heräsi uuteen kukoistukseen. Kahdensadan vuoden epäilyksen ja 

epätietoisuuden jälkeen keskiajan taide ja kirjallisuus tulivat täysin hyväksytyiksi osiksi 

modernia kulttuuria. Vaikka emme enää etsi menneisyydestä vastauksia nykyisyyteen 

kuten 1800-luvulla, keskiaika on yhä tärkeässä asemassa ajatellessamme tulevaisuutta.85 

Myös uudet 1900-luvulla kehittyneet historiantutkimuksen suuntaukset, kuten 

ranskalaislähtöinen annalismi ja italialaisperäinen mikrohistoria, vaikuttivat 

mielikuvaan keskiajasta. Ne nostivat esille historian monivivahteisuuden, yksilön ja 

yhteisön toiminnan sekä tavallisen arjen, jotka aikaisempi historiankirjoitus oli 

sivuuttanut. Myös feministinen tutkimus, jonka perinteinen historiantutkimus oli 

sivuuttanut, tuotti lisäarvoa perinteisen historian tutkimuksen rinnalla.86  

 

1900-luvulla medievalismi joutui kohtaamaan lukuisia haasteita ristiriitaisessa 

Euroopassa. 1910-luvulla pyrittiin objektiivisuuteen keskiajan historian tutkimuksessa. 

Ideaali menneisyyden etsimisestä sellaisenaan kuin se ”todella oli” motivoi 

historioitsijoita. Maailmansotien soitossa myös natsit kiinnostuivat medievalismista. 

Saksassa nationalismi ja kansakunnan yhteisten juurien etsintä motivoi keskiaikaisen 

historian tutkimuksessa, jotta kansakunta toipuisi ensimmäisen maailmansodan 

häviöstä. Tämän jälkeen keskiajasta historiasta etsittiin oikeutusta Saksan 

aluevaatimuksiin ja lopulta sodan aloittamiseen. 1980-luvulla medievalistit ryhtyivät 

avoimesti tutkimaan oletuksia, jotka olivat muodostaneet heidän tutkimuskenttänsä, ja 

löysivät sieltä lainalaisuuksia.87 

 

1990-luku oli merkittävä akateemiselle medievalismin kehitykselle, jolloin kehittyi 

myös eri koulukuntia sen parissa. Syntyi ”uusi medievalismi” (New Medievalism), 

vaikuttavina hahmoina mm. Marina S. Brownlee, Kevin Brownlee ja Stephen G. 

Nichols. Eri medievalismin koulukunnilla oli erimielisyyksiä siitä, muotoutuiko 

medievalismi 1900-luvulla vai 1800-luvun lopussa.  Esimerkiksi Cantor vähättelee 

viktoriaanisia medievalisteja kritisoimalla heitä itsetietoisuuden puutteesta. Hän katsoo, 

että viktoriaaninen kulttuuri syrjäytti romantiikan idealismin nationalismilla ja rasistisen 

darvinismin haasteet siirrettiin medievalismin välityksellä keskiaikaan. Cantor on 
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kehittänyt ”retromedievalismin” käsitteen, joka sisältää ajatuksen menneisyydestä, joka 

nähdään nykyaikaa houkuttelevampana. Tämä on hänen mielestään hyvin valikoiva 

näkemys, joka syrjäyttää keskiajan realistisen todellisuuden ymmärtämisen, kun 

negatiiviset tosiasiat jätetään huomioimatta.88  

 

Medievalismi on aina ollut problemaattista Yhdysvalloissa, maassa jonka valtio on 

luotu kiistämällä ”vanha maailma”. Clare Simmons kuvailee, että Amerikan 

juurettomuus on heijastunut ”kateutena” Eurooppaa kohtaan, ja he ovat myös yrittäneet 

luoda itselleen keskiaikaa etsimällä keskiajan piirteitä.89 Maineikas medievalisti 

Emerson on painottanut sitä, että erityisesti Amerikka on etsinyt juuriaan keskiajasta. 

Hän kirjoitti, että ”Amerikka oli nuori ja Eurooppa vanha, historian jatkuvuus huolehtisi 

lopusta.”.90 Yhdysvalloissa on 1800-luvulta alkaen ollut vahva keskiajan historian, 

kirjallisuuden ja taiteen opiskelu sekä tuottaminen. Walter Scott voidaan mieltää 

medievalismin isäksi niin Yhdysvalloissa kuin Englannissakin.91 Yhdysvalloista on 

muotoutunut 1900-luvulla hyvin mielenkiintoinen medievalismin keskus ja 

medievalismi on kehittynyt tärkeäksi osaksi Yhdysvaltojen akateemista elämää. 

Amerikalle ja keskiajalle voidaan löytää mielenkiintoinen yhteys; Amerikka täytyi 

keksiä ennen kuin se löydettiin, samoin keskiaika.92  

 

Myös Amerikassa keskiaikaa on käytetty nationalistisiin tarkoitusperiin korostamaan 

sen suuruutta. On verrattu, että keskiajan maailma on toiminut Amerikalle kuningas 

Artturin legendan Merlin - velhon peilin tapaan – se on näyttänyt sen potentiaalisen 

suuruuden. Amerikassa etenkin Emerson on löytänyt paljon ihailtavaa primitivismiä 

keskiajasta.93 Sen lisäksi, että sekä Amerikka, että medievalismi ovat keksittyjä ja 

luotuja, niiden myytit eivät ole orjallisesti sidoksissa historiankirjoitukseen. Myyteille ja 

mielikuvitukselle on annettu tilaa Amerikan kansanperinteessä, kuten myös 

medievalismissakin. Salem on julkaissut novellin ”A Tale of the Seventeenth Century”, 

joka julkaistiin vuonna 1874. Hän on kirjoittanut siinä amerikkalaisesta luonteesta: 

                                                
88 Simmons, 2001, s.16–17. 
89 Simmons, 2001, s. 25. 
90 Verduin, 1989, s. 136–137. 
91 Bloomfield, 1989, s. 14–15. 
92 Bloomfield, 1989, s. 18–25. 
93 Verduin, 1989, s. 142–143. 
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”Isämme jättivät Englannin nauttiakseen omantunnon vapaudesta sekä vapaudesta 

ajatella ja puhua - meidät on opetettu kunnioittamaan tätä vapautta”. Näin ollen 

amerikkalaisuuteen on pohjimmiltaan liitetty ajatus ajattelun vapaudesta, joka sallii 

myös historian vapauden sen traditionaalisista kahleista. Tätä voidaan pitää yhtenä 

tärkeänä syynä, miksi medievalismi on menestynyt niin hyvin Amerikassa. 

Medievalismi esiintyy Amerikassa hyvin eri muodoissa, mutta vaikka amerikkalaiselta 

medievalismilta puuttuvat keskenään yhtenevät prinsiipit ja luonne, se ei heikennä sen 

voimaa amerikkalaisessa kulttuurissa.94 

 

Kalamazoon yliopistossa Yhdysvalloissa järjestetään paljon medievalismin tutkimusta 

ja kansainvälisiä seminaareja. Kalamazoossa on todistettu keskiajan historian 

tutkimuksen ja kiinnostuksen voimakasta nousua niin akateemisissa kuin 

populaareissakin piireissä. 1900-luvun viimeisen vuosikymmenen paikkeilla 

medievalismi on saavuttanut oman vakiintuneen asemansa muun kulttuurihistorian 

piirissä.95 Medievalismi, joka illustroi menneisyyttä, sopii mantereelle, jolla ei 

konkreettista keskiaikaa ole. Myös amerikkalainen mentaliteetti näyttäisi olevan sopiva 

maaperä innovatiiviselle ja luovalle medievalismille. Nykyään useimmat keskiaikaiset 

elokuvat tuotetaan juuri Amerikassa. Amerikkalaiset ovat ymmärtäneet Euroopan 

keskiajan huomioarvon ja tuoneet sen ajanjakson koko maailman tietoisuuteen. 

Yhdysvaltojen lisäksi medievalismia esiintyy akateemisissa piireissä Iso-Britanniassa, 

Ranskassa, Italiassa, Saksassa, Espanjassa ja muissa Euroopan maissa.96 Yhdysvalloissa 

medievalismi esiintyy kuitenkin ehkä kaikkein monipuolisimpana ja värikkäimpänä 

ilmiönä. 

 

3.2. Medievalismi populaarikulttuurin parissa 

 

Medievalismi on ilmiönä mitä moninaisin. Samoin myös keskiaika itsessään näyttäytyy 

erilaisena eri yhteyksissä. Keskiajasta on vaikea puhua yhtenä kokonaisuutena, sillä se 

muodostuu ajanjaksoista, jotka poikkeavat toisistaan myös paikasta riippuen. On monia 

eri tapoja määritellä keskiaikaa. Umberto Eco on luokitellut niitä teoksessaan ”Faith in 
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Fakes”. Eco kuvailee, että tyypillistä on käyttää keskiaikaa lavasteena luoda puitteet 

myyttiselle romaanille, jolloin henkilöt voivat olla oikeita tai keksittyjä historiallisia 

hahmoja. Usein keskiajasta luodaan synkkä ja siivoton kuva, jolloin on mahdollisuus 

myös korostaa oman aikakauden ylemmyyttä keskiaikaan nähden. Siitä voidaan etsiä 

inspiraatiota ja romantisoitua materiaalia kaunokirjalliseen materiaaliin. Keskiaikaa 

voidaan pitää eurooppalaisen yhteiskunnan kehtona.97 

 

Medievalismi eli puhekielessä mieltämämme keskiaikaisuuden ilmiö esiintyy 

kulttuurissamme nykyään lukuisissa yhteyksissä. Keskiajasta on tullut osa aikamme 

populaarikulttuuria ja medievalismi on saanut kanavan tulla ilmi myös nykyajassa.  

Esimerkiksi Canteburyn tarinoista on tehty musikaali, radiossa soitetaan keskiaikaista 

musiikkia, keskiajan myytti ja yhteiskunta ovat saavuttaneet suosiota mediassa. Tähän 

vaikuttaa etenkin fantasiakirjallisuuden yms. saavuttama suuri suosio 1960-luvulla. 

Median kehityksellä on ollut valtava merkitys keskiajan popularisoitumiseen ja 

laajempaan levikkiin.98 Keskiaikaa harrastetaan keskiaikajuhlilla, keskiaikaseuroissa ja 

historian elävöittämisyhdistyksissä sekä rooli- ja liveroolipelaamisen parissa. Myös 

matkailun parissa on keskiaikaa ryhdytty hyödyntämään. Suomeen nämä aktiviteetit 

rantautuivat 1980-luvulla Yhdysvalloista.99  

 

1900-luvulla etenkin tavallisen ihmisen arki nostettiin esille keskiajasta, mikä väritti 

keskiajalle nykyään tunnusomaista räävittömyyttä ja huvittavaa kurjuutta. Yleistä on 

poimia keskiajasta tarpeen mukaan erilaisia vivahteita ja osia, kuten pukeutuminen, 

ritarikulttuuri tai musiikki. Keskiajan harrastajat muodostavat keskiajasta omat 

tulkintansa, eivätkä niinkään nojaudu valmiiksi pureskeltuihin mielikuviin keskiajasta. 

Sitä vastoin massakulttuuri ja viihde hyödyntävät kuvastoissaan lähinnä 1800-luvun 

tuottamaa mielikuvaa keskiajasta. Keskiaikaisten elementtien käytön pelkistäminen 

esiintyy äärimmilleen vietynä tietokonepeleissä, joissa keskiaikaisuus perustuu 

muutamaan signaalinomaiseen viitteeseen. Haarniskat, sakaraharjaiset muurit, tornit ja 

suippokaaret osoittavat pelaajan liikkuvan keskiajassa ilman sen suurempia selityksiä.100 
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Keskiajan harrastamisen parissa ei olla kovin tarkkoja eri historian aikakausista, vaan ne 

sulautuvat toisiinsa. Keskiaika ja renessanssi sekoittuvat keskenään usein esim. 

keskiaikaisten juhlien parissa. Samoin esihistoria ja keskiaika sekoitetaan usein 

keskenään amerikkalaisen mallin mukaan tavoiteltaessa menneisyyden tunnelmaa. 

Etenkin fantasian parissa on pyyhitty rajat periodiajattelulta - tieteen erottamat 

esihistoria ja keskiaika sekä pakanallinen ja kristillinen aika sulautetaan yhdeksi 

menneisyydeksi. Keskiajan uudet käyttömuodot perustuvat tarinankerrontaan. 

Esimerkiksi keskiaikajuhla tai peli sijoittuu tiettyyn aikakauteen tai tapahtumaan, jonka 

pohjalta ryhdytään luomaan omaa kokemusta ja tuotosta keskiajasta. Eri aikakausien 

sekä historiallisen faktan ja fiktion sekoittuminen keskenään voidaan nähdä 

tunnusomaisena keskiaikaharrastuneisuuden parissa.101 

 

Nykyään keskiajasta korostetaan usein yhteisöllisyyttä ja henkisyyttä. Keskiajasta 

etsitään vastapainoa tunteettomaksi koetulle, yksilön menestystä ja materiaalisia arvoja 

painottavalle nykyisyydelle, toteaa Leena Valkeapää. Toisaalta keskiajasta on tullut 

kuitenkin myös tuotteistamisen lähde. Keskiaikaan löyhästi sijoitetut juhlat, ruokapidot, 

työnäytökset, kulkueet ja markkinat ovat tulleet osaksi kulttuuritarjontaa, etenkin 

kesäisin. Keskiajan puitteissa tarjotaan ajanvietettä, elämyksiä ja mahdollisuutta 

osallistua toimintaan. Tapahtumien taustalla on matkailun edistäminen ja kaupallisuus. 

Keskiaikaa näin ollen kaupallistetaan myyntiartikkelina ei-kaupallisuus. Valikoivuus on 

yksi ilmiö, joka myös leimaa keskiajan käyttöä. Leena Valkepää kirjoittaa osuvasti: 

”Kaikki haluavat olla keskiaikajuhlien kauniita ja oppineita neitoja, uljaita ritareita tai 

reheviä kievarinpitäjiä. Ketä huvittaa leikki, jossa näännytään nälkään, kuollaan ruttoon 

tai kidutaan lyhyt viluinen elämä maaorjana?”102 

 

Keskiaikaseurat organisoivat paljolti keskiajan harrastustoimintaa. Ne järjestävät 

tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa pyritään rakentamaan aidolta tuntuvaa keskiaikaista 

miljöötä ja tunnelmaa. Keskiaikaseuroista valtaosa toimii Yhdysvalloissa.103 Suomen 

ensimmäinen keskiaikaseura perustettiin vuonna 1989. Keskiaikaseurojen puitteissa 
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pyritään vaalimaan keskiaikaisia taitoja ja tapoja, jotka liittyvät mm. ruokaan, 

tansseihin, juhliin, käsitöihin jne. Keskiaikaseurojen jäsenillä on myös keskiaikainen 

roolihahmo. Roolihahmo ei voi olla oikea historian henkilö, mutta sen tulee olla 

”mahdollinen” ihminen, ei fantasiahahmo.104 Suomessakin toimii lukuisia 

keskiaikaseuroja, näistä voidaan mainita ainakin Hämeen, Turun, Oulun, Peräpohjolan, 

Kotkan, Mikkelin, Hollolan ja Hukka ry:n keskiaikaseurat. 

 

Suomessa toimivat keskiaikaseurat kuuluvat useimmat kansainväliseen 

keskiaikaseuraan nimeltään ”Society for Creative Anachronismin” (SCA), eli ”luovan 

epäaikaisuuden seuraan”. Turun keskiaikaseuran internet-sivuilla kerrotaan, että SCA:sa 

ei pyritä edes elämään keskiaikaa faktojen pohjalta: ”Toki tiedämme millaista elämä 

silloin oli iloineen ja suruineen, mutta haluamme unohtaa ikävät puolet, ainakin 

tapahtumien ajaksi. Keskiaika, jota me elävöitämme, on romantisoitua keskiaikaa. Myös 

keskiajalla ihmiset pyrkivät eroon arjen tylsyydestä trubaduurilyriikan, saagojen, ritari- 

ja hovikulttuurin avulla. Mekin pyrimme tähän, elävöittämään nk. unelmaa keskiajasta. 

Tapahtumissa olemme kaikki kuin nuo keskiajalla eläneet, jotka hetkellisesti pyrkivät 

näkemään elämänsä kauniina ja keveänä.” Turun keskiaikaseurassa painotetaan, että 

harrastusta ei tule ottaa turhan vakavamielisesti, vaan kyse on hauskanpidosta. 

”Tärkeintä on, että kaikki ylläpitävät omaa unelmaansa (pilaamatta muiden unelmaa) ja 

pitävät hauskaa keskiaikaisen tunnelman merkeissä.”105 

 

Keskiaikaseurojen ohella mainittavia keskiajan parissa harjoitettavia harrastuksia ovat 

roolipelit ja larppaus, eli liveroolipelaaminen. Roolipelit kehittyivät Yhdysvalloissa 

1970-luvulla ja niiden taustalla ovat 1700- ja 1800-luvulla pelatut sotapelit. Roolipeli 

rakentuu pelinjohtajan ja pelaajien väliseen dialogiin. Pelaaminen tapahtuu usein 

pöydän äärellä pienellä porukalla ilman rekvisiittaa. Kyseessä on mielikuvitukseen 

nojautuva eläytyminen, joka rakentuu tarinan kulun myötä. Roolipeleistä kehittyi 1980-

luvulla näytelmällinen live-roolipelaaminen, eli larppaus. Larppauksessa historialliseen 

aikakauteen päästään eläytymään konkreettisemmin, sillä peli muistuttaa lähinnä 

käsikirjoitettua näytelmää. Pelissä käytetään rekvisiittoja ja pukeudutaan aikakauden 
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mukaan. Pelaajat pyrkivät eläytymään roolihenkilöönsä mahdollisimman aidosti. 

Roolipelit ja larppaus sekoittavat keskiaikaa tyypillisesti fantasiaan, kuten myös 

aikakauden elokuvat keskiajasta. Roolihenkilöt voivat olla historiaan sijoittuvia 

hahmoja, tai esimerkiksi Tolkienin kirjoista poimittuja hahmoja. Toki roolipeli voi 

keskittyä muun kuin keskiajan ympärille, mutta keskiaika on yksi suosituimpia 

roolipelien teemoja.106 

 

”Suomen live-roolipelaajat ry.” (SuoLi) on perustettu vuonna 1994 suomalaisten 

liveroolipelaajien kattojärjestö. SuoLiin kuuluu nykyisellään yli 800 jäsentä. SuoLi 

julkaisee alaa käsittelevää kirjallisuutta, esittelee toimintaansa tiedotusvälineissä ja 

tapahtumissa sekä toimii yhteistyössä paikallisten pelinjärjestäjien kanssa.107  

Larppausta käsittelevässä internet sivustossa (www.larp.fi) larppausta luonnehditaan 

lähinnä improvisaatioteatteriksi, jossa kukin esittää roolia näytelmässä, jonka tarkkaa 

kulkua ei tiedä kukaan etukäteen. Sivulla kerrotaan, että ”pelaajat eivät kilpaile toistensa 

kanssa. Tarkoitus on pelkästään pitää hauskaa, asettua hetkeksi jonkin erilaisen ihmisen 

(tai muun olennon) saappaisiin ja kohdata uusia tilanteita - ja samalla oppia, miltä 

maailma näyttää jonkun toisen silmin katseltuna.”108  

 

Sivustolla kerrotaan larpauksen suosion olevan huimassa kasvussa, Suomessakin 

järjestetään lähes joka viikonloppu ”larppi”, eli liveroolipeli. Yhdeksi suosion syyksi 

sivustolla arvellaan pelien tuomaa vapautta: ”Jokainen pelaaja voi ottaa pelin ajaksi 

roolin, joka on tyystin erilainen kuin hänen arkinen minänsä”. Toiseksi suosion syyksi 

esitetään pelien monipuolisuutta: ”Eläytymisen ja näyttelemisen lisäksi useimmat 

pelaajat valmistavat asunsa ja muut pelivälineet itse. Koska peleistä etsitään elämyksiä 

ja niissä yritetään saavuttaa tunne jossakin toisessa maailmassa elämisestä, kaikki 

yritetään tehdä mahdollisimman aidosti. Niinpä esimerkiksi keskiaikaisen pelin 

osallistujat pyrkivät valmistamaan eväänsä historiallisen mallin mukaisesti.”109 
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Keskiaika liitetään nykyään yhä useammin fantasiaan, joita sekoittamalla keskenään 

saadaan kiehtovia maailmoja. Etenkin liveroolipelien yhteydessä keskiaika ja fantasia 

sekoitetaan keskenään. Keskiaikaseurojen parissa historia lähentelee enemmän puhdasta 

reaalielämään pohjautuvaa mielikuvitusta kuin fantasiaelementtejä. Faktan ja fiktion 

raja-alue on kuitenkin niin häilyvä, ettei voida osoittaa selvästi, missä mielikuvitukseen 

perustuva fiktio muuttuu fantasiaksi.110 Fantasia on aikamme mielikuvitusilmiö, johon 

voi osallistua. Aiheen tiimoilta järjestetään mm. erilaisia messuja, tapahtumia ja juhlia. 

Esimerkiksi Tolkien oli luonut “Taru Sormusten Herra” kirjassaan valmiin maailman, 

jota saattoi mennä tutkimaan, ja josta riitti myös elokuvaan visuaalista materiaalia.111  

 

Yksi fantasiamaailman valtteja on sen yksityiskohtaisuus ja toiseus. Usein myös juoni 

rakentuu samantyyppisten tekijöiden varaan - ”sankari pelastaa maailman pimeiltä 

voimilta” on tyypillistä fantasiataruille. Fantasiamaailmoissa on pimeitä ja valoisia 

aikakausia, taisteluita, viisautta, ihmisiä, kääpiöitä, velhoja, lohikäärmeitä, haltioita ja 

puolituisia. Viimeistään silloin, kun näistä olennoista puhutaan, tulee esille eskapismi. 

Fantasiamaailma on suljettu ja erillinen paikka, johon voi henkisesti samaistua tai paeta. 

Laajempi fantasia-liike liittyy paljon 90-luvun alun uusien kommunikaatio- ja 

viihdeteknologian kehitykseen. Uutta teknologiaa hyödynnetään fantasia-ilmiön parissa, 

esim. Internet-peleissä, faniyhteisöissä, videoissa, televisiosarjoissa. Ilman uusia 

digitaalisia erikoistehosteita ei esimerkiksi “Taru Sormusten Herrasta” – trilogiaa ei 

olisi voitu edes kuvata.112 Tosin myös jo aiemmin fantasia oli suosittua, mutta kyseessä 

oli lähinnä fantasiakirjallisuus, -taide ja –estetiikka. 

 

Medievalismin ja keskiajan historian tutkimuksen eräs tärkeä merkitys onkin luoda 

keskiajasta selitysmalli ja vertailukohta nykyiseen yhteiskuntaan. Sen lisäksi keskiajalla 

on tärkeä rooli myös luoda historiallisia kokemuksia. Medievalistinen ”Erlebnis” 

(kokemus keskiajasta) on tullut yhä tärkeämmäksi postmodernilla aikakaudella, kun 

kokemuksellisuudesta on tullut osa arkipäivää. Sen lisäksi, että keskiaika on tietty 

periodi menneisyyttämme, se on myös yhä keskuudessamme medievalismin uusien 
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ilmenemismuotojen myötä.113 Elämyskulttuuri on ottanut keskiajan omakseen. 

Keskiaikaisten elämysten tuottaminen voidaan nähdä medievalismin muotona. Kyseessä 

on medievalismin harjoittaminen populaarikulttuurin parissa, joka voidaan nähdä sekä 

jatkumona sekä vastakohtana 1800-luvun medievalismille, jota harjoitettiin 

korkeakulttuurin parissa. Aikamme keskiaikaa käsittelevät ilmiöt voidaan hahmottaa 

jossain määrin jopa medievalismin ”viihdekäytöksi”. Medievalismi voidaan luonnehtia 

keskiajan myöhemmäksi käytöksi, ja sitä edustavat niin 1800-luvun romaanit kuin 

liveroolipelaaminenkin. Keskiajan representaatio on muuttanut muotoaan ajan saatossa 

ja keskiaika voidaan nähdä sekoittuneeksi yhä enemmän fantasiaan. Ajatus myyttisestä 

keskiajasta on voimistunut, mutta irronnut yhä enemmän historiallisista lähteistään. 

Keskiaika saattaakin esiintyä nykypäivän fantasiassa vain yhtenä elementtinä, eikä 

niinkään fantasian pääteemana. 

 

3.3. Medievalismi ja uuden ajan haasteet 

 

Medievalismi pyrkii vastamaan niihin kysymyksiin, joita kukin aikakausi on halunnut 

keskiajalta kysyä. Medievalismi pystyy muuttamaan muotoaan kunkin aikakauden 

mukaan kadottamatta silti siteitä perinteeseensä – päinvastoin. Medievalismi liikkeenä 

on fragmentoitunut aikaan ja paikkaan, mikä on osa sen traditiota. 1900-luvun lopussa 

medievalismi löysi uudet muotonsa populaarikulttuurin parissa. Tätä ennen 

medievalismia voidaan tarkastella lähinnä kirjallisuuden, antikvaarien toiminnan 

(antiquarism) ja taiteen parissa. Etenkin 1980-luvulla keskiaikaisuus ja sen 

harrastaminen löi itsensä läpi myös Suomessa. Yhdysvalloissa keskiaikaseuroja ja 

liveroolipelaamista on harjoitettu jo 1970-luvulta alkaen.114 Keskiaikaisuus sekoittui 

1900-luvun lopulle tultaessa yhä enemmän fantasiaan, jossa korostuivat 

reaalitodellisuuden rajat ylittävät elementit. Spirituaalisuus voidaan eskapismin ohella 

nähdä elementeiksi, joidenka varaan fantasiaa rakennetaan. Elokuva-alalla kiinnostus 

fantasiaan sijoittuu 80-luvulle, jolloin on havaittavissa kasvava kiinnostus 

fantasiafilmejä ja imaginääristä materiaalia kohtaan.115  
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Medievalismin yksi rakennusaines on ollut aina uskonto. Perinteisesti keskiaika on 

yhdistetty katoliseen kristinuskoon, mutta etenkin fantasian myötä keskiaikaan 

sekoitettiin kristillisten elementtien lisäksi myös pakanallisia elementtejä.116 1900-luvun 

loppuun sijoittuu uususkonnollisuuden ilmiö, ”New Age”, josta voidaan hakea myös 

vaikutteita ajan medievalismiin ja keskiajan representaatioon. Terminä ”New Age” 

vakiinnutti asemansa Yhdysvalloissa 1980-luvulla ja 1990-luvulla ilmiö tunnettiin jo 

kaikkialla maailmassa. New Age –ilmiötä voidaan tarkastella uskontona, mutta kyseessä 

on enemmänkin uudenlainen ajattelusuunta, jossa niin uskonnolla kuin filosofialla on 

tärkeä roolinsa. Pekka Huhtinen kirjoittaa Suomen teologisen instituutin 

aikakausikirjassa, että New Age on ”luonnostaan uskonnollisen ihmisen vastausyritys 

modernin ajan haasteeseen.” New Age –ajattelussa erilaiset uskonnolliset ajatukset ja 

käsitykset pyritään sulauttamaan yhteen, eikä yksi käsitys sulje pois muita käsityksiä. 

Tyypillistä New Age ajattelulle on, että ihminen nähdään pohjimmiltaan hyvänä 

olentona, joka voi kehittyä evolutionaarisesti kohti täydellistä jumaluutta. New Age – 

ilmiön opillinen perusta voidaan sijoittaa Aasiaan, jossa se on saanut vaikutteita idän 

suurista uskonnoista ja niiden seurannaisliikkeistä. Käsitteinä ilmiön pariin kuuluvat 

mm. monismi, panteismi, gnostismi, polyteismi, animismi, karma, reinkarnaatio ja 

energia.117 

 

New Age –ilmiö on todella monipuolinen, ja sen pariin on liitetty mitä moninaisimpia 

ilmiöitä. Näiden ilmiöiden pariin liittyvät muinaiset uskonnollisuuden muodot; 

shamanismi, noituus, erilaiset ennustusmenetelmät, unien tulkinta, henkinen 

kehittyminen, jooga, ja kokonaisvaltainen holistinen terveys vain muutamia esimerkkejä 

luetellakseni. New Age on uususkonnollisuuden ilmiö, johon on liitetty useita 

uskonnollisuuden ja uskomuksellisuuden muotoja.118 Keskiaikaan tämä 

uususkonnollisuus liittyy pakanallisuuden ja fantasian myötä. Myös New Agen pariin 

kuuluvat ilmiöt, kuten pakanuus, noituus ja magia sijoitetaan usein, ja eritoten ihmisten 

mielikuvissa, keskiajalle. Erityisesti fantasian parissa keskiajan mystistä pakanallisuutta 

korostetaan. Keskiaikaan liitetään tieteen ulkopuolella lähes poikkeuksetta noitia ja 

                                                
116 Valkeapää, 2005, s. 252. 
117 Huhtinen, 2000, s. 20–24. 
118 Roland, 2003. 
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velhoja. Myös luonnon uskonnollinen luonne, panteismi, korostuu keskiaikaa 

kuvattaessa. Usein keskiajan harrastajat ovat kiinnostuneita myös uuspakanallisuudesta, 

ja päinvastoin. Tosin tämä yhteys ei ole selkeä tai perustavanlaatuinen, mutta yhteys on 

havaittavissa etenkin keskiaikaan sijoittuvaa fantasiaa tarkastellessa. Esimerkiksi 

Marion Bradley Zimmerin keskiaikaan sijoittuva romaani ”Avalonin Usvat”119 kertoo 

aivan yhtä paljon Brittein Saarten muinaisuskonnoista kuin historiastakin. Kyseiseen 

romaaniin pohjautuvassa samannimisessä elokuvassa (2001) tosin uskonnollinen osuus 

on jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle.  

 

New Agen ilmiöistä uuspakanallisuus liitetään ”pimeään keskiaikaan”. Uuspakanalliset 

kunnioittavat ja palvovat henkien asuttamaa luontoa, jonka uskotaan olevan kaikkialle 

ulottuvan ja moninaisen jumalallisuuden ilmentymä. Pakanallisia juuria etsitään 

keskiajasta, ajasta ennen kristinuskon valtaan nousua. Wicca-uskonto on moderni muoto 

noituudesta, jonka perustana on luonnon palvonta ja käsitys ihmisen ykseydestä 

luomakunnan voimien kanssa. Wiccoja ei haluta nähdä ilkeiden paholaista palvovien 

noitien kanssa, vaan sitä pidetään lempeänä magian muotona. Wiccat harjoittavat 

muinaisia rituaaleja, esimerkiksi hedelmällisyysriittejä ja vuodenaikariittejä, joihin 

kuuluvat kevät- ja syyspäiväntasaukset sekä kesä- ja talvipäivänseisaus. Rituaaleissa 

korostuu feminiinisen ja maskuliinisen energian yhtäaikainen läsnäolo. Wiccojen 

toimintaan kuuluvat myös loitsut ja luonnonvoimien kutsuminen.120  

 

Keskiaikaa kuvaavissa elokuvissa juuri tämänkaltainen uuspakanuus nousee esiin. 

Elokuvaesimerkeistä ”Avalonin Usvat” -elokuva selkeimmin liittää keskiajan 

uuspakanallisuuden temmellyskentäksi. Noituus ja velhot liitetään lähes poikkeuksetta 

luontevana osana keskiaikafantasiaa. Uususkonnollisuuden suosion nousu on omalta 

osaltaan vaikuttanut suoraan fantasian nousuun. Medievalismi, joka muodostuu kunkin 

ajan elementeistä keskiaikaan nojautuen, on ammentanut myös uususkonnollisuuden 

ilmapiiristä 1900-luvun lopulla. Yhteiskunnan henkinen valveutuminen ja avomielisyys 

uususkonnollisuutta kohtaan loi otollisen maaperän kehittää keskiajan representaatiota 

yhä lähemmäs fantasiaa. Elokuvia tarkastelemalla keskiaikaan sijoitettu fantasiabuumi 

voidaan sijoittaa juuri 1900-luvun lopulle. 2000-luvun keskiaikakuvauksissa näyttää 

                                                
119 Bradley, Marion, The Mists of Avalon, 1983. 
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korostuvan imaginääristen elementtien sijaan toiminta, kuten vuoden 2003 elokuvassa 

”Kuningas Arthur”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velhot, noidat, loitsut yms. 

ovat saaneet väistyä keskiaikakuvauksesta veristen taisteluiden ja toimintakohtausten 

tieltä. Harry Potterin ja Taru Sormusten Herrasta trilogian kuvasto lähestyy myös 

keskiaikaa. Ne kuitenkin eroavat keskiaikafantasioista siinä, että niitä ei edes pyritä 

liittämään keskiajan historiaan, vaan ne kuvataan puhtaana fantasiana. Näyttää siltä, että 

keskiajan ja fantasian yhdistäminen olisi ennen kaikkea 1980-luvun ja sitä seuranneiden 

vuosikymmenten ilmiö.  

 

Fantasialle otollisen henkisen ilmapiirin lisäksi voimme löytää myös muita tekijöitä, 

jotka osaltaan vaikuttivat keskiaikafantasian kehittymiseen 70 – 80-luvuilla. 

Aikakauteen liittyy voimakas teknologinen kehitys ja kulutusyhteiskunnan synty. 

Televisiosta ja tietokoneesta tuli 80-luvulla lähes joka kotitalouden vakiovaruste.121 

Televisio vaikutti myös yleistyttyään historiatietoisuuteen. Televisio-ohjelmat 

kasvattivat historiatietoisuutta, mutta myös muuttivat sitä viihteellisempään muotoon.122 

Hyvin pian tämän jälkeen kehitettiin tietokone- ja videopelit.123 Kuvastoa uudelle 

teknologialle haettiin 80-luvulla fantasiasta, jota rakennettiin tunnettujen keskiajan 

elementtien varaan. 80-luvulle sijoittuu myös ”pokkarivallankumous”. Merkittävää on 

kirjallisuuden ja viihdelukemiston raja-aitojen kaatuminen, jonka tuloksena oli uusia 

kirjallisuuden lajeja ja lukijakuntia. Näihin alalajeihin erikoistuneet kustantajat ja 

kirjakerhot horjuttivat kirjallisuuden korkeakulttuurin asemaa kirjankansien pehmetessä. 

Eri tyylilajitkin hioutuivat yhteen esseekirjallisuuden sekoittuessa fiktioon.124  

 

80-luvun leimaavia piirteitä ovat vapaa-ajan teollisuuden synty ja ”uusi narsismi”, joka 

korostaa yksilöllisyyttä125. Yhteiskunnan materialisoituminen synnytti uusia viestimiä ja 

viihteen muotoja, jotka toisaalta ruokkivat ihmisen halua löytää jotain aitoa ja 

syvempää. Kulutusyhteiskunnan kasvu vaikutti myös ihmisen tarpeeseen löytää jotain 

”hengen ravintoa” materian sijaan, joka taas vaikutti uususkollisuuden nousuun. 

                                                                                                                                          
120 Roland, 2003, s. 36–39. 
121 Muutosten vuosisata, 1995, s.242. 
122 Ferro, 1981, s.109. 
123 Muutosten vuosisata, 1995, s.242. 
124 Muutosten vuosisata, 1995, s.255. 
125 Muutosten vuosisata, 1995, s.230, 242. 
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Perinteinen kristinusko ei ollut kuitenkaan muodikasta, vaan haluttiin löytää 

vaihtoehtoisia ja uusia uskonnollisuuden muotoja. Materialismi ja uusi spiritualismi 

ovat näin ollen sidoksissa toisiinsa. Nämä keskenään ääripäissä olevat ilmiöt ruokkivat 

itse asiassa toinen toistaan ja tukivat toistensa kehitystä 1900-luvun lopulla. Näyttää 

siltä, että 1900-luvun lopulla uususkonnollisuus, keskiaika ja fantasia sekoittuivat 

keskenään iloiseksi sekamelskaksi. Nähtävästi 2000-luvulle tultaessa nämä harrastajat 

ovat jakautuneet ja järjestäytyneet selkeämmin oman kiinnostuksensa piiriin. 80-luvulla 

uudet ilmiöt räjähtivät ihmisten tietoisuuteen saavuttaen populaarin suosion. Nykyään 

niiden visuaaliset kuvastot ovat yhä limittyneet toisiinsa, mutta harrastajat ovat 

vakiintuneet selkeämmin joko fantasian, keskiajan tai uususkontojen piiriin.  

 

Ensimmäinen vapaa wicca-yhdyskunta perustettiin Suomeen helmikuussa 2001. 

Viralliseksi uskonnoksi se ei kuitenkaan kelvannut, sillä se ei pohjaudu 

uskontunnustukseen, pyhiin kirjoituksiin tai muihin vakiintuneisiin perusteisiin.126 

Populaari kiinnostus fantasiasta ja siihen liittyvästä myyttisestä menneisyydestä on 

ainakin osittain muuttumassa järjestäytyneeksi toiminnaksi. Tosin fantasiaelementit 

eivät ole siirtyneet pois populaarista kuvastosta, vaan niiden asema populaarissa 

mediassa on vakiintunut. 2000-luvulla on nähtävissä myös kiinnostusta kristinuskoa 

kohtaan. Kristinuskon juuret ovat nousseet uususkontojen lisäksi median päivänvaloon. 

Yhtenä esimerkkinä tästä suurta suosiota niittänyt Dawn Brownin romaani ”Da Vinci 

koodi” (2003), joka tarkastelee keskiajan juurilla häilynyttä Graalin maljan salaisuutta 

ja Jeesuksen historiaa siihen liittyen.127 Graalin maljan salaisuus kuuluu kuningas 

Arthurin legendaan, ja se on puhutellut medievalisteja kautta aikojen. Nähtävästi 

medievalismi onnistuu murtautumaan jokaiseen aikakauteen hyödyntäen kunkin 

aikakauden omia elementtejä. Medievalismin vahvuus on sen muutosvoima, ja 

keskiaikaisen kuvaston laajuus. Keskiajan pariin voidaan sijoittaa mitä moninaisimpia 

ilmiöitä, jonka vuoksi keskiaika voi kiinnostaa ihmisiä vuosisadasta toiseen. 

                                                
126 Aro, 2004, s.232. 
127 Brown, Dan, Da Vinci – koodi, v. 2004 (2003). 
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4. Elokuva historian tulkitsijana 
 

Käsittelen tässä osiossa yleisellä tasolla elokuvan mahdollisuuksia kuvata historiaa ja 

etenkin keskiaikaa.  Elokuvalla on tärkeä merkitys yhteiskunnallisen tiedon tallentajana. 

Historian tutkimuksessa voidaan hyödyntää dokumentaarisen materiaalin lisäksi myös 

draamallisia elokuvia. Oman alalajinsa elokuvien parissa muodostavat ”historialliset 

elokuvat”, jotka kuvaavat joko fiktiivistä ja tai faktoihin perustuvaa tapahtumaa jossain 

historiallisessa ajassa tai paikassa. ”Historiallisilla elokuvilla” on vaikutusta etenkin 

populaariin historiatietoisuuteen. On hyvä ottaa myös huomioon, että elokuvien motiivit 

ja vaikuttimet elokuvien tekoon ovat kaupalliset. Historiallista materiaalia muokataan 

elokuvissa aina enemmän tai vähemmän, ja kaikki historialliset elokuvat ovat jollain 

tapaa fiktiivisiä.  

 

Keskiaikaa kuvaavat elokuvat perustuvat yleensä keskiajalta periytyneisiin legendoihin, 

joita on muokattu uuteen uskoon elokuvaesityksen muodossa. Keskiajan fiktiiviseen 

esittämiseen vaikuttaa tietämyksen puutteellisuuden lisäksi myös medievalismille tuttu 

teema, että keskiaika on usein haluttu nähdä imaginäärisenä vastakohtaisena maailmana 

nykyajalle. Tunnettu tarina lisää ehkä myös elokuvan mainosarvoa. Läheskään kaikilla 

keskiaikaan sijoitetuilla elokuvilla ei ole keskenään selkeitä yhteisiä piirteitä, mutta 

yleisesti niissä esiintyy mm. uskonnollisia tai maagisia aineksia, jännittäviä taisteluita ja 

seikkailuja, minkä perusteella elokuva voidaan luokitella joko toimintaelokuvaksi tai 

fantasiaelokuvaksi. Keskiajan legendoista on poimittu myös romanttisia tarinoita 

elokuvien aiheiksi.  

 

4.1. Kuvat kertovat historiaa 

 

Richard Hurd on esittänyt, että totuuden keskiaikaisesta menneisyydestä voidaan 

tavoittaa ainoastaan tekstin välityksellä. Kirjallinen teos voi yksityiskohtaisesti kuvata 

keskiajan elämän ja kulttuurin elementtejä. Hänen näkemyksensä mukaan kirjallisuus 

on totuudenmukaisin heijastus keskiajan yhteiskunnasta.128 Kirjallisuus onkin varmasti 

avainasemassa kartoitettaessa keskiajan todellisuutta. Kirjallisuuden pohjalta voidaan 

                                                
128 Simmons, 2001, s. 23. 
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tehdä myös elokuvia, joissa heijastuma keskiajasta puetaan visuaaliseen muotoon. Näin 

keskiaikaa voidaan lähestyä helpommin ja siihen voidaan tutustua pienemmillä 

ponnistuksilla. Keskiajasta voidaan elokuvien avulla tehdä käsite, jonka myös suuri 

yleisö voi tavoittaa. Populaari mielikuva historiasta rakentuu juuri visuaalisista 

mielikuvista, jotka rakentuvat saatavilla olevien kuvien mukaan. Etenkin elokuvat ovat 

keskeisessä roolissa tässä prosessissa. Juuri tämän takia on mielenkiintoista perehtyvä 

keskiaikaa esittävien elokuvien visuaaliseen maailmaan ja mielikuviin, joiden pohjalta 

se on luotu.  

 

Myös Johan Huizinga on todennut 60-luvun lopussa, että historia luo kuvia, jotka 

näemme mielissämme. Eeppisyys ja dramaattisuus kuuluvat historiaan. Huizinga on 

kirjoittanut: ”Historia joutuu yhä enemmän analysoimaan kollektiivisia suureita ja luvut 

hallitsevat käsitteitä yhä täydellisemmin. Luku tuhoaa kertomuksen eikä salli kuvien 

syntyä. Historiallinen vaisto kääntyy nykyaikana yhä enemmän ”historian valtakunnan 

reuna-alueille”, kuten arkeologiaan, kansantieteeseen, uskontotieteeseen, taidehistoriaan 

ja kirjallisuustieteeseen, jotka eivät ole historiaa?129  Myös medievalismi sijoittuu 

”historian valtakunnan reuna-alueille”, joihin Huizinga osoittaa kiinnostustaan. 

Eeppisyys ja draamallisuus kuuluvat medievalismin yhteyteen, ja etenkin niiden asema 

korostuu keskiajasta kertovissa elokuvissa. Tältä pohjalta voisin todeta, että 

mielenkiintoni keskiaikaa käsitteleviin elokuviin myötäilee Huizingan suosittelemaa 

historian tutkimuksen linjaa. 

 

Elokuvilla on käytössään laajat mahdollisuudet tulkita historiaa. Ne pystyvät 

välittämään kuvaa historiasta laajemmin kuin luultavasti mitkään muut viestimet. 

Elokuvilla, kuten muillakin audiovisuaalisilla kulttuurituotteilla on kaksijakoinen 

historiallinen luonne, ne sekä tallentavat todellisuutta, että vaikuttavat tuohon 

todellisuuteen. Elokuvat muokkaavat historiallista tajuntaa, niillä on suuri vaikutus 

etenkin populaariin historiantajuntaan. Elokuvat muotoilevat käsityksiä historiasta ja 

siten myös yhteiskunnan muuttumisesta. Elokuvat samalla sekä todistavat yhteisön 

käsityksiä ja uskomuksia, että myös vaikuttavat niihin.130 Ongelmaksi historiallisten 

elokuvien tekemiseen muodostuu usein se, että tunnemme ainoastaan historiallisten 

                                                
129 Huizinga, 1967, s. 90–105. 
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tapahtumien kulun, mutta emme niiden ulkonäköä. Kirjallinen esitys ei voi antaa 

täydellistä kuvaa tapahtumista. Puutteena on, että historiankirjoittajilla on ollut vain 

kynä käytettävissään.131 Usein historiantutkimuksen yhteydessä kirjallisia lähteitä 

arvostetaan enemmän kuin filmatisoituja. Kirjoittaminen on kuitenkin vain yksi tapa 

tallentaa tai tehdä historiaa. Filmatisointi on kirjoittamisen tavoin konventio, jolla 

tuotamme merkityksiä menneisyydestä.132 

 

Pierre Sorlin on esittänyt, että historialliset elokuvat ovat kehyksiä joiden avulla 

nykyajan teemoja käsitellään. Näin ollen elokuvien historiallista ajoitusta voidaan pitää 

vain eräänä tapana lähestyä ajankohtaisia aiheita.133 Hannu Salmi taas kirjoittaa, että 

elokuvat voidaan mieltää peileiksi, jotka heijastavat aikakautensa ilmapiiriä sekä 

ilmiöitä. Elokuvan ja yhteiskunnan välillä vallitsee ilmaisusuhde, elokuva ilmaisee aina 

myös yhteiskunnallisia rakenteita ja käy aktiivista keskustelua. Ohjaajalla on 

mahdollisuus tulkita historiallista todellisuutta siten kuin hän itse sitä tahtoo tulkita, hän 

voi myös muokata ja manipuloida sitä, Salmi toteaa. 134 Elokuvat eivät voi koskaan 

esittää objektiivisesti historiaa. Robert Brent Toplinin mielestä juuri esitystapa jolla 

elokuvissa lähestytään menneisyyttä, on mielenkiintoisin historioitsijalle. Etenkin 

Hollywood-elokuvat usein ottavat vapauksia kuvatessaan faktoja, mutta ne onnistuvat 

sitä vastoin paljastamaan havainnollisia perspektiivejä historiaan.135 Erityyppisiä 

elokuvia voidaan käyttää lähteinä menneisyyden ja elokuvien valmistumisajan suhteen 

tulkinnassa. Elokuvat heijastavat etenkin elokuvan syntyajan kuvaa historiasta.136  

 

Hannu Salmi toteaa kirjassaan ”Elokuva ja historia”, että ”kun olemme ymmärtäneet 

millaisen kommunikaatiotilanteen osa elokuva on, miten se on rakentunut ja millaisista 

osatekijöistä sen kerronta muodostuu, voidaan elokuvaa käyttää ’sen omilla ehdoilla’ 

kulttuurisen taustan tai taustalla lepäävien sosiopsykologisten rakenteiden 

tutkimuksessa”. Elokuvaa voidaan lähestyä myös ikkunana todellisuuteen, mutta on 

                                                                                                                                          
130 Salmi, 1999 s. 1–15 ja 124–127.  
131 Ragnar, 1995, s. 32–22. 
132 Rosestone, 1995, s.4. 
133 Toplin, 2002, s. 45. 
134 Salmi, 1993, s. 152–155. 
135 Toplin, 2002, s. 4. 
136 Vonderau, 1999, s. 7–20. 
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syytä muistaa, että näitä ikkunoita on useita, ja niiden näkökenttä on aina rajallinen.137 

Robert A. Rosestone onkin sanonut, että elokuvat eivät niinkään avaa ikkunaa 

menneisyyteen, vaan erilaiseen tapaan tarkastella historiaa.138 Tanskalaiset historian- ja 

elokuvantutkijat Michael Bruun Andersen, Torben Grodal, Peter Larsen jne. ovat 

kirjassaan ”Filmanalyser - Historien i filmen” ehdottaneet, että elokuvat eivät olisi 

niinkään heijastumia todellisuudesta, vaan elokuvissa tiedollinen materiaali ainoastaan 

kokee muodonmuutoksen.139  

 

Usein ajatellaan, että vain dokumentaariset elokuvat voivat toimia historiallisina 

lähteinä. Dokumentaariset ja fiktiiviset historialliset elokuvat voivat kuitenkin 

molemmat toimia lähteinä, niiden avulla voidaan kuitenkin tutkia eri asioita. Fiktiiviset 

historialliset elokuvat toimivat hyvin esimerkiksi mentaalihistoriallisena aineistona, 

jonka kautta voidaan selvittää mielikuvituksen, asenteiden ja uskomusten historiaa.140 

Esittävät elokuvat historiasta esittävät tulkintoja, mielipiteitä ja kannanottoja. Niillä 

voidaan selvittää populaaria kuvaa historiasta. Myös keskiaikaa esittäviä elokuvia on 

jaoteltu historiallisiin ja fantasiaelokuviin. 

 

4.2. Historialliset elokuvat 

 

Historiallisia elokuvia voidaan tarkastella yhtenä lajityyppinä elokuvatermein 

”genrenä”, vaikka se ei olekaan kovin tarkasti määritelty lajityyppi. Historiallisilla 

elokuvilla ei nimittäin välttämättä ole yhteneväistä ikonografiaa, kerronnallista 

rakennetta tai tematiikkaa, riittää että elokuva sijoittuu menneisyyteen ja osoittaa 

historiallisuutensa. Asut ja rekvisiitat voivat olla osoituksena historiallisuudesta, vaikka 

elokuva ei viittaisikaan historiallisiin tapahtumiin. Useiden historiallisten elokuvien 

tapahtumien pohjalla on yleisesti tunnettuja historiallisia tapahtumia, mutta kuvaus on 

keskittynyt kuitenkin täysin fiktiivisiin tapahtumiin. Historiallisuuteen voivat viitata 

omalta osaltaan myös kameran liike, leikkaukset, äänenkäyttö ja tietyntyyppinen 

musiikki miljöiden, lavasteiden, pukujen, vuosilukujen ja merkkihenkilöiden lisäksi.141 

                                                
137 Salmi, 1993, s.168. 
138 Rosestone, 2001, s.58. 
139 Salmi, 1993, s. 155. 
140 Salmi, 1993, s. 142. 
141 Salmi, 1993, s. 214–220. 
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Lopezin mukaan historiallisen elokuvan tuottamisen taustalla voi olla kaksi 

perusperiaatetta: a) elokuvan tekijä työstää historiallista materiaalia niin 

totuudenmukaisesti kuin voi, tai b) historiallinen elementti toimii ainoastaan elokuvan 

lavasteena tavoitteissa saavuttaa spektaakkelin asema. Lopez toteaa, että vain pienen 

osan historiallisista elokuvista tavoitteena on ensisijaisesti totuudenmukainen 

historiallinen esitys, useimmat käyttävät historiallisuutta vain taustana.142  

 

Ongelmaksi totuudenmukaisuuden tavoittelussa muodostuu myös se, millä perusteella 

elokuvat luokitellaan historiallisiksi. Onko kyse vain näyttämötaidoista? On helpompi 

arvioida historiallisuutta ulkoisten tekijöiden (lavasteet, asut, miljööt) kuin sen 

perusteella, miten tarkasti tarina tosiasiassa mukailee historiankirjoitusta.143 

Historioitsijan kriteerit arvostella historiallista elokuvaa ammattimaisesti ovat Donald 

Wattin mielestä seuraavat: 1) Aiheen tulee olla käsitelty niin täydellisesti kuin 

käytettävissä oleva aika ja materiaali sallivat, 2) Esitystavan tulee olla objektiivinen ja 

hyväksyttävä historioitsijoiden silmissä. Elokuvassa ei tule olla aikavirheitä, ei 

ainoastaan näyttelijän tai tuottajan tulkintaa, eikä elokuvassa pidä tietoisesti esittää 

propagandaa. 3) Faktojen tulee olla tarkkoja ja niiden kartoittamisessa on seurattava 

ajankohtaista historian tutkimusta, eikä perustella asioita vanhojen tutkimustulosten 

perusteella.144 Todellisuudessa vain hyvin harvat elokuvat täyttävät nämä ehdot. 

Joissakin historiallisissa elokuvissa kyllä pyritään esittämään historiallisia tosiasioita 

tarkasti, kun taas toiset elokuvat tietoisesti haluavat muokata faktoja mieleisikseen. 

 

Jean Gili on jakanut historialliset elokuvat kolmeen ryhmään: 1) elokuvat jotka 

kuvaavat tunnettujen historiallisten henkilöiden elämää, 2) elokuvat jotka kuvaavat 

fiktiivisten hahmojen elämää tietyssä historiallisessa kontekstissa ja 3) pukuelokuvat, 

jotka kuvaavat fiktiivisiä tapahtumia ja hahmoja määrittelemättömässä tilanteessa.145 

Keskiaikaa kuvaavat elokuvat kuuluvat lähinnä toiseen ja kolmanteen luokkaan, sillä 

vaikka elokuvan henkilöhahmot olisivat historiallisia, heidän elämästään tiedetään niin 

vähän, että hahmoista muodostuu enemmän tai vähemmän fiktiivisiä. Historiallisesti 

                                                
142 Lopez, 1993, s. 142. Viite artikkelista: Scröder, 1999, s. 26. 
143 Schröder, 1999, s. 26. 
144 Watt, 1976, s. 174. 
145 Salmi, 1993, s. 218. 
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totuudenmukaista vaikutelmaa on lähdetty tavoittelemaan joskus historiatieteen 

tutkijoiden avustuksella, joille on annettu mahdollisuudet vaikuttaa elokuvan 

lopputulokseen. Esimerkiksi Jacques Le Goffin ohjaama elokuva "Ruusun nimi" (1986) 

sai ohjausta erityisesti medievalisteilta autenttisen lopputuloksen takaamiseksi. 

Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että akateeminen autenttisuus on vaikea muuttaa 

elokuvatekniseksi autenttisuudeksi. Usein elokuvantuottajat joutuvat valitsemaan 

kirjallisen ja elokuvallisen autenttisuuden välillä.146 Ohjaavan historioitsijan neuvoja ei 

välttämättä joko pystytä tai haluta toteuttaa, mutta historioitsijan nimeä käytetään 

“todisteena” elokuvan historiallisuudesta.147 Keskiajasta kertoville historiallisille 

elokuville on luonteenomaista, että niissä välittyy erityisesti nykyajan uudelleen luoma 

käsitys keskiajasta. Tätä voitaisiin luonnehtia aukoksi keskiajan ja oman kulttuurimme 

välillä. Tästä kontrastista voi seurata menneisyyden kuvaaminen nostalgialla.148 

 

Menneisyys edustaa aina toiseutta omaan aikaamme nähden. Ei ole ainoaa oikeaa 

visiota menneisyydestä, mutta sitä vastoin on monia mahdollisuuksia epäonnistua tämän 

yrityksen kanssa. Elokuvat eivät ole historian ulkopuolella, ne vaativat historian 

tietämystä ajanjaksolta, jota ne kuvaavat, mutta myös ajalta, jolloin ne on valmistettu.149 

Historialliset elokuvat ovat aina tulkintoja historian kirjoituksen pohjalta, joka on myös 

tulkintaa - täten elokuvat ovat niin ikään kaksoistulkintoja, eli representaatioita.150 

Olettaisin, että myös representaatioilla on samat mahdollisuudet kuin alkuperäisellä 

tulkinnalla lähestyä historiallista todellisuutta. Toisella tulkitsemiskerralla voidaan 

oivaltaa sellaista, mikä ensimmäisellä tulkitsemiskerralla jäi puuttumaan. Elokuvan 

keinoin voidaan myös esittää sellaisia tulkintoja, jotka kirjallisissa lähteissä sivuutetaan 

tai joita ei pystytä käsittelemään. Robert Brent Toplin on esittänyt havainnollisesti, että 

elokuvat voivat muokata yksiulotteisista tarinoista kaksiulotteisia kokemuksia, joita 

katsojat voivat kokea. Elokuvat esittävät kysymyksiä, herättävät tunteita ja keskusteluita 

katsojien joukossa.151 

 

                                                
146 Airlie, 2001, s. 163–171. 
147 Watt, 1976, s. 174. 
148 Airlie, 2001, s. 170–171. 
149 Airlie,  2001,  s.176–180. 
150 Schröder, 1999, s. 45. 
151 Toplin, 2002, s. 204. 
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Kirjallisissa teoksissa historian tapahtumien kulkua voidaan käydä läpi 

yksiselitteisemmin kuin elokuvissa, mutta elokuvassa on taas helpompi esittää useampia 

aspekteja yhtä aikaa.152 Esittävätkö historialliset elokuvat historiaa? Ennen muuta 

elokuvat ovat taidetta, populaaria viihdettä ja bisnestä, mutta ne ovat myös historiaa. 

Historiallisten elokuvien historia koskettaa tavallista yleisöä, se puhuttaa 

sanomalehdissä, erilaisissa julkaisuissa ja tv-ohjelmissa. Näissä keskusteluissa jää usein 

kuulumatta historioitsijan ääni. Historioitsijoiden ei tulisi piileksiä luokkahuoneissa, 

kirjastoissa, museoissa ja arkistoissa, vaan ottaa osaa populaariin keskusteluun jota 

käydään perinteisten instituutioiden ulkopuolella, kehottaa Toplin. Mikäli yleisö ja 

media ottavat historialliset elokuvat vakavasti, ei historioitsijoidenkaan pitäisi sivuuttaa 

niitä täysin.153 On helpompaa keskittyä siihen mitä elokuvissa esitetään väärin kuin 

siihen suureen määrään historiaa, jota ne ovat esittäneet menestyksellisesti. 

Kaupallisella elokuvateollisuudella on ollut suuri vaikutus historian popularisoimiseen 

kuvittamalla ihmiskunnan historiaa.154 

 

4.3. Keskiaika elokuvissa 

 

Legendoilla on tärkeä merkitys etenkin keskiaikaa kuvattaessa. Keskiaikaa esitetään 

elokuvissa usein romantiikan verhon läpi, tärkeässä roolissa on etenkin 

ritariromantiikka. Hollywood on osittain lähdemateriaalin puutteellisuuden vuoksi 

joutunut luomaan oman kuvansa keskiajasta. Fraser kritisoi keskiaikaa esittäviä 

elokuvia keskiajan parodioimisesta, sillä jäykkiin haarniskoihin ylipukeutuneita miehiä 

on vaikea kenenkään ottaa vakavasti.155 Toisaalta keskiaikaa esittävien elokuvien 

päällimmäisenä tarkoituksena ei useinkaan ole ollut vakavasti otettavan historiakuvan 

luominen, vaan historian ja fantasian yhdistäminen kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. 

Elokuvissa keskiaikaa käytetään lavasteen omaisena aikakautena, johon erilaiset 

seikkailut, taistelut ja romanssit voidaan sijoittaa. Juuri sen takia, että emme tiedä 

tarpeeksi keskiajasta, voimme sijoittaa imaginääriseen keskiaikaa mitä 

uskomattomimpia tarinoita. Keskiajan kuvaaminen ei ole helppo tehtävä, koska siitä ei 

                                                
152 Rosestone, 2001, s. 55–66. 
153 Toplin, 2002, s. 175–176. 
154 Fraser, 1996, s.  3–4. 
155 Fraser, 1996, s. 54–55, 64. 
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ole tarjolla yhtä paljon lähdemateriaalia kuin esimerkiksi antiikista tai uudemmasta 

historiasta. Etenkin uudempaa historiaa kuvaavat elokuvat voivat esittää historiallisia 

tapahtumia realistisemmin, koska yksityiskohtaisempaa lähdemateriaalia on tarjolla. 

Keskiaikaa kuvatessa joudutaan aina turvautumaan myös mielikuvitukseen.156 

 

Elokuvia tehdessä ei yleensä ole edes haluttu seurata vanhoja tarinoita kirjaimellisesti, 

mutta niiden henkeä on pyritty mukailemaan. Useinta keskiaikaa esittävät elokuvat 

pohjautuvat johonkin keskiaikaiseen legendaan tai myyttiin, ei niinkään viralliseen 

historiankirjoitukseen. Kuningas Arthurin legendan lisäksi myös Robin Hoodin ja Joan 

D`Arcin legendaa on kuvattu paljon elokuvissa. Elokuvat ovat usein uskollisia 

esittämälleen legendalle siinä määrin, että legendan voi tunnistaa elokuvasta. Tarinaa 

muokataan kuitenkin hyvin paljon haluttuun muotoon, etenkin miljöö on luotu omien 

näkemysten mukaan. Suurin osa keskiaikaa kuvaavia elokuvia eivät kuitenkaan edes 

pyri autenttiseen historian kuvaamiseen. George Fraser kritisoikin, että länsimaisen 

ihmisen on helpompi samaistua vaikka antiikin klassiseen maailmaan kuin keskiajan 

yhteiskuntaan. Kirjassaan “The Hollywood History of The World” (1988) hän 

toteaakin, että elokuvateollisuus ei ole koskaan ollut omimmillaan keskiajan historiaa 

kuvatessa, vaikka muutama hyvä keskiajan kuvaus on myös luotu.157  

 

Elokuvateollisuus on tuottanut keskiajasta etenkin toiminta- ja fantasiaelokuvia. 

Toimintaelokuvista esimerkiksi “Braveheart” (1995) ja “Rob Roy”(1995) kertovat 

skotlantilaisten taisteluista englantilaisia vastaan keskiajalla. Myös “13. Soturi” (The 

13th Warrior 1999), “Ritarin tarina” (A Kinght’s Tale 2001) ja “El Cid” (1961) 

kuvaavat lähinnä keskiajan taisteluita. Nämä elokuvat ovat kuvauksensa perusteella 

melko realistisia ja taustalla niissä on historiallinen juoni. Tosin historiallista juonta ei 

ole seurattu orjallisen tarkasti ja etenkin taisteluiden esittämisessä kerrontaa väritetään. 

Robin Hoodia kuvaavissa elokuvissa on vahvasti esillä seikkailuhenki, mm. ”Robin 

Hood – Varkaiden ruhtinas” (Robin Hood – Prince of Thieves 1991) ja Disneyn 

tuottama animaatio ”Robin Hood” (1973). Joan D`Arc:n legendaan liittyy uskonnollisia 

piirteitä, mutta ainakin uusimmassa versiossa “Joan D´Arc”(The Messenger – The Story 

                                                
 
156 Lindley, 1998, s. 7–8. 
157 Fraser, 1996, s. 54–56. 
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of Jeanne of Arc 1999) uskonnollisten elementtien lisäksi korostuu edelleen taisteluiden 

rooli. Yhtenä syynä tällä voidaan esittää, että historiankirjoitus muistaa keskiajasta 

lähinnä juuri eri taistelut kansainvaellusten, heimojen ja valloitusten yhteydessä. 

Erilaisten taisteluiden kuvaamiselle voidaan historiasta löytää ainakin jonkinlainen 

historiallinen tausta, jonka perusteella elokuvalle voidaan kehittää juoni. Toisen 

historiallisen taustan voi tarjota keskiaikainen kirjallisuus. Keskiaikaisia legendoja 

kuvatessa elokuville on myös löydettävissä jonkinlainen historiallinen kehys. Useisiin 

keskiajan taisteluihin liittyy myös legendaarinen sankarihahmo, tai taisteluista on 

muodostunut ajan saatossa legendaarisia.  

 

Myös uskonnollisia ja muita yliluonnollisia elementtejä esiintyy usein keskiaikaa 

esittävissä elokuvissa. “Ruusun nimi” (The Name of The Rose 1986) kertoo 

keskiaikaisesta luostarielämästä ja havainnollistaa keskiaikaista katolilaista 

kristillisyyttä ja kirkkoa. Elokuvan realistisuutta on kehuttu useissa yhteyksissä. 

Uskonnollisten aspektien lisäksi vielä yleisempää keskiaikaa esittäville elokuville on, 

että ne esittävät myös muita yliluonnollisia elementtejä. Keskiajan kuvaukseen liitetään 

usein magiaa. Velhot, noidat, loitsut, taiat, haltiat yms. mystiset taruolennot ovat usein 

osana keskiajan kerrontaa. Etenkin kuningas Arthurin tarua kuvaavissa elokuvissa nämä 

elementit ovat keskeisessä roolissa. Myös alkuperäiseen legendaan liittyy paljon 

maagisia elementtejä, mutta joissakin elokuvissa näiden elementtien roolia on erityisesti 

korostettu. Esimerkiksi kuningas Arthurin legendan tärkeä henkilö velho Merlin on 

saanut usein elokuvissa erityisen tärkeän roolin, kuten elokuvissa “Miekka Kivessä” 

(The Sword in the Stone 1963) ja “Excalibur (1981). Merlinistä on tehty päähenkilö 

mm. elokuvassa “Merlin” (1998). Oma lukunsa ovat vielä keskiajalle sijoitetut 

lohikäärme/fantasiaseikkailut, kuten “Viimeinen lohikäärme I ja II” (Dragonheart I & II 

1996, 2001) sekä “Dungeons & Dragons” (2000). Nämä elokuvat ovat lähinnä 

fantasiaseikkailuja lohikäärmeistä, mutta elokuvien miljöö voidaan sijoittaa keskiajan 

tapaiseen maailmaan. 

 

Greta Austin on jakanut keskiaikaa esittävät elokuvat kahteen luokkaan. Ensimmäisen 

tyypin elokuvat ovat nk. realistisia elokuvia, joiden tarkoituksena on esittää 

mahdollisimman todellista keskiaikaa. Tällaiset elokuvat voivat olla joko historiallisia 
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draamoja tai perustua fiktiiviseen juoneen, mutta niistä on selvästi löydettävissä 

keskiaika, joka vastaa historian tutkimusta. Austin mainitsee tämänkaltaisiksi elokuviksi 

“Braveheart” (1995), “Ruusun nimi” (1986) ja useat Joan D’Arc – elokuvat. Toisen 

luokkansa muodostavat ironiset elokuvat, jotka eivät edes pyri kuvaamaan keskiaikaa 

mahdollisimman historiallisesti. Esimerkiksi näistä elokuvista Austin mainitsee ”Monty 

Python ja Graalin malja” (Monty Python and The Holy Grail 1974) ja “Ensimmäinen 

ritari” (First Knight 1995). Usein historiantutkijat arvostavat enemmän nk. realistisia 

elokuvia, mutta on hyvä muistaa, että myös ilmeiseksi osoitettu historiallisuus saattaa 

olla virheellistä.158 

 

Voidaan ajatella, että kaikki historialliset elokuvat ovat enemmän tai vähemmän 

fiktiota. Vaikkakin elokuva perustuisi virallisiin lähteisiin, elokuvaa tehdessä suuri osa 

elokuvassa esiintyvästä materiaalista on mielikuvituksen tuotetta. Tällöin puhutaan 

taiteellisesta vapaudesta. Lavasteisiin ja puvustukseen voidaan yrittää tehdä esitetty 

ajanjaksoon sopivaksi, mutta etenkin henkilökuvat ovat aina enemmän tai vähemmän 

näyttelijöiden tulkintoja.159. Elokuvissa historia esitetään draamana, painottaa 

Rosestone. Fiktio ja luovuus yhdistyvät elokuvissa faktoihin. Täydellisten visuaalisten 

puitteiden luominen vaatii aina kekseliäisyyttä, ilman sitä elokuvaa ei voida rakentaa. 

Elokuvan täytyy aina tiivistää ja yleistää. Elokuvien historiallisuutta todistusarvoa on 

lähestyttävä eri tavoin kuin muiden lähteiden. On pohdittava minkälaisen yleiskuvan ne 

luovat, minkälaisia tunteita herättävät ja minkälaista keskustelua synnyttävät.160 

 

William O. Aydelotte toteaa, että elokuvissa ei olekaan kyse faktojen historiasta, vaan 

mielipiteiden historiasta. Täten elokuvat heijastavat populaaria ja aikaan sidottua 

asennetta historiallisia teemoja kohtaan. Elokuvat muodostuvat niitä tekevän ryhmän 

asenteista (teknikot, kirjoittajat, tuottajat, näyttelijät, ohjaajat jne.) ja he taas heijastavat 

omalta osaltaan laajemman yleisön mielipiteitä olemalla itse sidottuja ajan ja paikan 

kontekstiin. Elokuva joka on laadittu kaupallisille markkinoille ja viihdyttää suurta 

yleisöä, kertoo yhteiskunnan asenteista hyvin paljon.161 Historiallisten elokuvien 

                                                
158 Austin, 2002, s. 136.  
159 Sorlin, 2002, s. 39. 
160 Rosestone, 2002, s. 60–65. 
161 Hughes, 1976,  s. 66–78. 
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tärkein tehtävä ei ole esittää kirjaimellisesti historiaa, vaan luoda ymmärrettävä ja 

selitettävissä oleva sopivan kokoinen palanen historian tapahtumaketjusta populaareille 

markkinoille. 
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5. Medievalistinen keskiajan maailma elokuvakulttuurin parissa 
 

Tässä kappaleessa tarkastelen sitä, miten medievalismin traditio heijastuu keskiaikaa 

kuvaavissa elokuvissa. Medievalismi lähestyy keskiajan teemaa hyvin samaan tapaan 

kuin elokuvateollisuus yleensä, molemmat haluavat nähdä keskiajan imaginäärisenä 

mielikuvituksen kohteena. Medievalismin hengen mukaan elokuvissa on vahvasti esillä 

keskiajan toiseus nykyaikaan verrattuna. Selkeimmillään medievalismille tyypillinen 

”unelmointi keskiajasta” on saanut muotonsa elokuvissa keskiaikafantasiasta, eli 

elokuvista, jotka rakentavat kuvan keskiajasta fantasiamaailman. Nämä elokuvat 

voidaan luokitella kuuluvaksi fantasiaan. Peter Nicholls toteaa, että fantasiatarut 

sijoittuvat juuri mielikuvitukselliseen aikaan ja paikkaan, joka voi sijaita myös 

historiassa. Elokuvan määritteleminen fantasiaksi on kuitenkin vaikeaa ja lähes 

mahdoton tehtävä.162 Keskiaika toimii elokuvissa usein lavasteen omaisena miljöönä, 

joka näkyy mm. puvustuksessa ja elokuvan yksityiskohdissa. 

 

5.1. Medievalismi elokuvateollisuuden ilmiönä 

 

Medievalismin taustalla on ajatus oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Keskiajan 

yhteiskunta nähdään harmonisena ja oikeudenmukaisena yhteiskuntana, jossa jalot 

ritarit, ihastuttavat neidot, miehekkäät miehet ja rehelliset ihmiset taistelevat pahuutta 

vastaan ja vääryys rangaistaan. Tämä on maaperä, josta medievalismi on kasvanut, ja 

kasvaa edelleen. Laajempi tietoisuus keskiajasta on vaikuttanut medievalismin kasvuun 

sekä päinvastoin.163 Medievalisti Richard W. Pfaff on kirjoittanut teoksessaan 

”Inventing the Middle Ages” siitä, että keskiaika ei odota vain tullakseen löydetyksi, 

vaan sen täytyy tulla tehdyksi uudelleen. Näin keskiajan historian tutkimukseen liittyy 

läheisesti ajatus sen uudelleen luomisesta, joka kiteytyy medievalismin teemaan. John 

Abert painottaa, että etenkin elokuvat ovat historioitsijoille vaikutusvaltaisia välineitä 

demonstroida myös nykyisyyden ja keskiajan suhdetta. Medievalismi on 

                                                
162 Nicholls, 1984, s. 6. 
163 Bloomfiedl, 1989, s. 26–27. 
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vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja populaarikulttuurin kanssa. Elokuvat voivat 

herätellä nykyhetkessä eläviä ihmisiä kiinnostumaan keskiajasta.164 

 

Viihdeteollisuus, etenkin elokuvat ovat tuoneet keskiajan maailman populäärin yleisön 

tietoisuuteen. Keskiajan maailmassa on jotakin, mikä vetoaa nykypäivän ihmiseen. 

Keskiajasta lähdetään tavoittelemaan arvoja ja asioita, joita yhteiskuntamme on 

kadottanut.  Edelleen keskiajasta etsitään yhteiskuntaa, jossa ritarillisuus ja romantiikka 

ovat kukoistavat. Keskiajan maailma nähdään vastakohtana yksitoikkoiselle 

rationaaliselle maailmalle ja sen maailmankuvasta ollaan kiinnostuneita.165 

Medievalismi on ilmennyt eri muodoissa eri aikoina. Hyvin varhaisessa elokuvan 

historian vaiheessa 1900-luvun alussa keskiajasta tuli myös elokuvien teema.166 

Elokuvista on tullut aikanamme hyvin näkyviä kulttuurin tuotteita ja myös 

medievalismi on vallannut tämän “ajan hengenmuodon”. Nähdäkseni elokuvat ovat 

juuri vaikutusvaltaisin medievalismin kanava nykypäivänä, sillä ne tavoittavat 

suurimman yleisön. Muut medievalismia ilmentävät foorumit ja kanavat, kuten 

keskiaikaseurat, rooli- ja tietokonepelit ovat nekin merkittäviä, mutta niiden yleisö on 

heterogeenisempää. Yleisesti ottaen näiden vaikutuspiiriin kuuluu vähemmän ihmisiä, 

vaikkakin he saattavat olla aktiivisempia suhteessa keskiajan kiinnostukseensa kuin 

elokuvien katselijat. Elokuvan katselu ei vaadi aktiivista suoritusta, kuten esimerkiksi 

roolipelaaminen. 

 

Keskiaikaa esittävissä elokuvissa ei ole kyse vain romanttisesta keskiajan haikailusta tai 

illustroimisesta, vaan elokuvateollisuus on osa laajempaa viihdeteollisuutta, jolla on 

omat lakinsa. Elokuvateollisuus valitsee aiheensa niin, että ne kiinnostavat 

mahdollisimman suurta yleisöä, ja takaavat mahdollisimman suuren taloudellisen 

voiton. Voidaan siis olettaa, että keskiaika kiinnostaa lukuisia ihmisiä, koska keskiaikaa 

esittävien elokuvien tekeminen on tuottavaa elokuvayhtiöille. Etenkin fantasian ja 

keskiajan yhdistäminen näyttää olevan tuottoisaa. Keskiaikaa esittävät elokuvat kertovat 

tarinaa meille vieraasta yhteiskunnasta ja edustavat toiseutta. Vieraiden sivilisaatioiden 

ihaileminen ja niistä positiivinen kiinnostuminen voidaan osoittaa myös 1800-luvulla 

                                                
164 Abert, 2003, prologue, s. ix. 
165 Ward, 1975, s. 1–2. 
166 Harty, 2002, s. 7–11. 
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syntyneen romantiikan yhdeksi teemaksi.167 Medievalismin romanttinen ja eskapistinen 

ihmisen kaipaus pois nykyisyydestä toistuu aikakaudesta toiseen. Välineet ruokkia 

eskapistista kaipausta ovat muuttuneet yhteiskunnan ja etenkin tekniikan kehityksen 

myötä. Uusin teknologia mahdollistaa yksityiskohtaisten maailmojen kuvaamisen 

tavalla, jolla se ei ole ollut mahdollista koskaan aikaisemmin168 Audiovisuaalisista 

tuotteista on tullut tärkeitä välineitä, joilla voimme tavoittaa keskiaikaa medievalismin 

mukaisesti lähestymällä tuota aikakautta nostalgisella jännityksellä.  

 

Elokuvateollisuus etsii historiallisesta tiedosta vain sen osan, joka yleisöä kiinnostaa, ja 

muokkaa sen yleisöä kiinnostavaksi materiaaliksi. Sitä vastoin historiantutkimus pyrkii 

tavoittamaan autenttisen historian, sellaisenaan kuin se oli, eikä sellaisena kuin 

toivoisimme historian olevan. Elokuvateollisuus medievalistisen tradition tavoin pyrkii 

tavoittamaan keskiajan historiaa sellaisena kuin sen halutaan ja uskotaan olevan – 

mystisenä ja kiehtovana keskiajan maailmana. Kathleen Verduin on todennut, että 

medievalistit ovat kukin luoneet oman kuvansa keskiajasta, ja nostaneet siitä esille 

tärkeäksi kokemiaan teemoja.169 Näin ollen voidaan ajatella, että itse asiassa 

elokuvateollisuus ja medievalistinen traditio lähestyvät keskiaikaa samasta suunnasta. 

Ne molemmat tarkastelevat keskiajan historiaa sen kiinnostavuusarvon mukaan, ja 

poimivat siitä haluamiaan paloja.  

 

Morton Bloomfield kirjoittaa, että medievalismin taustalla oli ajatus luoda parempi 

nykyisyys imitoimalla menneisyyttä. Hän esittää, että nimenomaan keskiaika voi toimia 

eräänlaisena turvapaikkana epävarmalta tulevaisuudelta.170 Tätä teoriaa voimme 

soveltaa myös elokuvateollisuuden tuottamaan kuvaan keskiajasta. Kevin Morris toteaa, 

että romantiikkaa mukaileva kiinnostus keskiaikaa kohtaan oli vastalause yhteiskunnan 

nopealle henkiselle muutokselle. Keskiaika nähtiin metaforana halulle voittaa 

yhteiskunnallinen epäjärjestys 1800-luvun alussa.171 Voimme ajatella, että yhä tänä 

päivänä keskiaika edustaa postmodernille ja sirpaloituneelle yhteiskunnalle jotain 

pysyvää, harmonista ja jaloa maailmaa. Keskiajasta voidaan lähetä tavoittelemaan 

                                                
167 Morris, 1984, s. 5 – 7. 
168 Distelmeyer, 2002, s. 18–23. 
169 Verduin, 1998, s. 142–143. 
170 Bloomfiedl, 1989.  s. 16–18. 
171 Morris, 1984, s. 3–5. 
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kokemuksellisuutta ja ”elämän aitoutta” niin elokuvien kuin keskiajan teeman ympärille 

rakentuvien harrastusten myötä. Elokuvat vastaavat samaan tarpeeseen kuin 

keskiaikaseurat, keskiaikaan sijoittuvat tietokone- ja roolipelit. Teknologiset 

mahdollisuudet ovat edistäneet etenkin keskiajan esittämistä elokuvien ja 

tietokonepelien välityksellä ja keskiajasta on etenkin niiden parissa muodostunut 

keskiaikafantasiaa, joka on yhdistelmä fantasiaa ja keskiajan historiaa. 

 

5.2. Keskiaika elokuvan teemana vai lavasteena? 

 

Keskiajan kuvaamiselle elokuvissa voidaan löytää myös yhteiskunnallisia merkityksiä 

autenttisen historiakuvan luomisen lisäksi. Keskiajan puitteita voidaan käyttää hyväksi 

käsiteltäessä mm. yleismaailmallisia teemoja, hyvin arkoja ajankohtaisia aiheita tai 

haluttaessa korostaa aikakausien vastakohtaisuutta. Vaikka historiallista realistisuutta on 

perinteisesti arvostettu, voidaan etenkin a-historiallinen elokuva nähdä palvelemassa 

nykyajan tarpeita. Yleinen historiatietoisuus keskiajasta on viimeisten vuosikymmenien 

aikana saanut paljon rakennusmateriaalia elokuvista. Historiatietoisuus on kasvanut, ja 

myös supistunut toisista osista laajakangaselokuvien yleistyttyä. Keskiaikaa on esitetty 

eri aikakausina ajan mukaisilla välineillä; nykyään elokuva on yksi 

vaikutusvaltaisimmista medioista. Havainnollisesti voidaan huomata, että keskiajan oma 

kertomaperinne käsitteli historiaa elokuvien tavoin - nojaamalla etenkin 

kertomaperinteisiin, uskomuksiin ja mielikuvituksellisuuteen. 

 

Tietämys keskiajasta jää ihmisille hyvin usein pieneksi. Syynä tähän on luultavasti 

historiallisten lähteiden vähäisyys ja myös opetuksen vähäisyys. Keskiajasta ei opeteta 

kovinkaan laajasti peruskouluopetuksessa, ei ainakaan Suomessa. Tämän takia ihmisten 

mielikuvissa keskiajalla tapahtui mitä ihmeellisimpiä asioita. Elokuvat ovat kuvittaneet 

paljon populaaria mielikuvaa keskiajan historiasta, sillä keskiajan historiasta ei ole 

jäljellä paljon visuaalista materiaalia. Esimerkiksi elokuva “Braveheart” (1995) on 

viimeisen vuosikymmen aikana ollut merkittävässä asemassa populäärin yleisön 

mieltäessä keskiaikaa. Driver kirjoittaa, että ennen tätä elokuvaa skotlantilainen 

nationalisti William Wallace ei ollut kovinkaan tunnettu edes omassa maassaan. 
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Braveheart – elokuva nosti hänet Skotlannin historian huomattavaksi sankariksi.172 

Robert Rosestone toteaakin, että klassinen historiatietoisuus vaatii nykyään rinnalle yhä 

kasvavassa määrin visuaalisen median käyttöä. Aikakausilehdessä “American Historical 

Review” (1988) hän korostaa, että visuaalisen ja emotionaalisen osan määrä 

historiatietoisuudessa on korostunut, ja siitä syystä käsityksemme menneisyydestä on 

myös muuttunut. Suurin osa medievalisteista on ymmärtänyt keskiaikaa esittävien 

elokuvien merkityksen yhteiskunnassamme.173  

 

Arthur Lindley toteaa, että useimmat keskiaikaa esittävät elokuvat on tuotettu 

viimeisten viiden vuosikymmenen aikana joko Euroopassa tai Amerikassa. 

Lähestulkoon mikään näistä keskiaikaa esittävistä elokuvista ei ole esittänyt historiaa 

kirjaimellisesti.  Sitä vastoin keskiajan historialla on elokuvissa muitakin tehtäviä kuin 

menneisyyden autenttinen konstruoiminen. Keskiaika voi toimia eräänlaisena 

etäännyttäjänä nykyhetkestä; keskiajan kontekstin avulla peilataan uudempaa 

menneisyyttä, nykyisyyttä tai ajatonta nykyisyyttä.174 Jälkimmäisellä Lindley luultavasti 

tarkoittaa, että keskiajan kontekstissa voidaan esittää yleisiä ja ajattomia teemoja 

ihmisyydestä. Tapahtumien sijoittamisella keskiajalle ei ole juonen kannalta näin ollen 

merkitystä, mutta keskiajan puitteet toimivat imaginäärisenä lavasteena ja lisäävät 

elokuvan kiinnostavuutta. Raack on myös hauskasti kommentoinut, että ”huomaamalla 

elämän ajattomuuden, tunne yksinäisyydestä katoaa”. Historian kautta voimme 

samaistua eri ihmisten elämiin eri aikakausina. 175 Näin keskiaika aikakautena voi tulla 

meitä lähemmäs, kun löydämme elokuvista itsellemme sopivia samaistumisen kohteita. 

 

Usein keskiajan historian tutkijat keskittyvät lähinnä elokuviin, jotka pyrkivät 

kuvaamaan keskiaikaa “vakavasti”. Selkeää jakoa vakaviin ja populääreihin elokuviin 

on kuitenkin mahdoton esittää. Elokuvat, jotka nostavat teemaksi keskiaikaisen 

legendan, kuten Robin Hoodin, ovat myös potentiaalisia keskiajan kuvaajia “vakavien” 

kuvausten lisäksi. Viihteellisillä ja seikkailuhenkisillä keskiaikaa esittävillä elokuvilla 

on etenkin psykologista potentiaalia.176 Jos keskiaikaa esitettäisiin vain historiallisten 

                                                
172 Driver, 1999, s. 6. 
173 Williams, 1999, s.  8–20. 
174 Lindley, 1998, s. 1–15. 
175 Rosestone, 1999, s. 1–15. 
176 Williams, 1999, s. 8–20. 
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faktojen perusteella, tarinoista saattaisi jäädä puuttumaan persoonallinen taso, joka on 

katsojan samaistumisen kannalta olennaista. Mielikuvituksellisten henkilöhahmojen tai 

historian henkilöhahmojen muokkaaminen voi tehdä keskiajan henkilöistä helpommin 

lähestyttäviä, eikä heidän historiallinen arvo sinänsä vähene. Mikäli tarkempaa 

tietämystä esimerkiksi henkilöhahmon luonteesta yms. ei ole, tällaisten seikkojen 

lisääminen henkilöhahmoon ei populäärillä tasolla mielestäni vaikuta historian 

todenperäisyyteen. Kyse on tarinan rikastuttamisesta, ei faktojen sivuuttamisesta. 

 

Keskiaika heijastaa meille kuvan menneisyydestä, mutta täyttää myös nykyhetken 

tarpeita. Lindley on esittänyt useampia tapoja, miten keskiaikaa hyödynnetään 

elokuvissa. Ensinnäkin keskiaikaa pidetään rinnasteisena ihmiskunnan lapsuudelle. 

Tällöin keskiaika nähdään arkkityyppisenä kulttuurin kehtona, jossa myytit ovat 

mutkattomasti osana yhteiskuntaa. Keskiajan henkilöhahmot heijastavat viattomuutta tai 

niistä voidaan luoda naiiveja karikatyyrejä ihmisluonteesta. Keskiaikaa esittävät 

elokuvat voivat myös ruokkia henkisesti yksitoikkoista nykyhetkeä. Mystiikka ja magia 

on kuvattu luontevaksi osaksi keskiaikaa hyvin useissa elokuvissa, esimerkiksi John 

Boormanin ohjaamassa “Excaliburissa” (1981). Lindley esittää myös, että seksuaalisia 

arkkityyppejä on esitetty juuri keskiajan kuvauksissa. Keskiaikaa on esitetty myös 

seikkailujen temmellyskenttänä tai avaimena mielikuvituksen maailmaan. 177 Hyvin 

monissa yhteyksissä on pohdittu, mitä keskiaika oikeastaan nykyajalle merkitsee. 

Etenkin elokuvista kiinnostuneet tutkijat ovat yrittäneet hahmottaa mitkä ovat elokuvien 

esittämän keskiajan kiintopisteet nykyajassa. Hyvin yksiselitteistä vastausta on 

mahdoton antaa, sillä elokuvat ovat luonteeltaan taiteellisia tuotoksia ja kullakin niistä 

on omat päämääränsä, joita ei voi täysin rinnastaa keskenään. 

 

Greta Austin esittää, että ongelmallista elokuvien käytössä on se, että niissä lähdeviitteet 

eivät ole esillä kuten kirjassa. Elokuvan esittämät asiat on uskottava todeksi, vaikka 

todisteet eivät ole esillä. Toisaalta faktojen tarkistamisen voi tehdä elokuvan katsomisen 

jälkeen ainakin pintapuolisella tasolla. Monille asioille ei varmaankaan silti löydy 

päteviä todisteita. Toinen ongelma keskiaikaa esittäville elokuville on se, että ne eivät 

välttämättä ole edes kiinnostuneita historiallisista faktoista. Mielestäni faktojen 

                                                
177 Lindley, 1998, s. 1–15. 
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poisjättäminen on tuhoisampaa historiallisuuden kannalta kuin tarinan 

seikkaperäistäminen. On ymmärrettävämpää, että elokuva joutuu itse keksimään 

aineiston, jota ei ole olemassa kuin se, että elokuva sivuuttaa historialliset faktat 

tahallaan. Kolmanneksi ongelmakohdaksi Austin esittää sen, että oman aikamme 

ongelmat ja teemat puetaan keskiaikaisiin vaatteisiin. Eli keskiaikaa esittävien 

elokuvien tarinat eivät kerro itse asiassa keskiajasta, vaan omasta ajastamme.178 

Ongelmakohdista voidaan olla useampaa mieltä. Lindley mm. esitti keskiaikaa 

esittävien elokuvien ansioksi sen, että niiden avulla voidaan käsitellä yleisiäkin 

teemoja.179 

 

Keskiaikaelokuvien suosion kasvulla on luultavasti paljon tekemistä sen asian kanssa, 

että keskiajan kuvaamisessa on siirrytty enemmän fantasian suuntaan. Medievalismi on 

ilmiö joka haluaa löytää rinnasteisen todellisuuden kapitalistiselle yhteiskunnalle. 

Imaginäärinen fantasiamaailma on aikamme konkreettisin osoitus luodusta 

vastakohtaisesta maailmasta. Aikanamme, jolloin romanttista keskiaikaista kirjallisuutta 

ei enää laajemmin harrasteta, ovat elokuvat saaneet vuorostaan roolin esittää oma 

versionsa keskiajasta. Etenkin yliluonnollisten elementtien esittäminen, joita keskiajalle 

ja medievalismiin liitetään, on tullut helpommaksi tekniikan kehityksen myötä. 

Tekniikan kehitys ja keskiajan kuvauksen mukautuminen aikaan ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tekniikalla voidaan esittää paremmin teemoja, jotka nyt 

nähdään potentiaalisiksi, ja joita ei kenties aiemmin pystytty esittämään. Toisaalta 

tekniset mahdollisuudet puolestaan saattavat houkutella esittämään imaginäärisiä 

elementtejä, joita ei muuten olisi pidetty tärkeinä. Esimerkiksi magia on tullut lähes 

poikkeuksetta osaksi keskiajan kerrontaa, etenkin kun kyseessä ovat Arthurin tarua 

kuvaavat elokuvat. 

 

5.3. Fantastisesta keskiajasta keskiaikafantasiaksi 

 

Siirryttäessä realistisesta keskiajan kuvauksesta eskapistisempaan suuntaan, on yhä 

useammin päädytty fantasiaan. Esimerkiksi viimeisten vuosien aikana ilmestynyt 

Tolkienin “Taru Sormusten Herrasta” trilogian elokuvat (2002, 2003, 2004) ovat 

                                                
178 Austin, 2002, s. 136–141. 
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saaneet vaikutteita keskiajasta etenkin puvustuksessa ja miljöössä. Keskiaikaa kuvataan 

fantasian kaltaisena imaginäärisenä maailmana, jossa kaikki on mahdollista. 

Distelmayer kirjoittaa sveitsiläisessä elokuvalehdessä, että fantasiassa ihmistä kiehtoo 

toisaalta sen tuttuus, toisaalta vieraus. Fantasian luoman maailman tuttuus tekee sen 

helposti lähestyttäväksi, koska se ei ole pelkästään mielikuvituksellinen. Mikäli fantasia 

rakentuu osittain meidän omaksi menneisyydeksi historiallisen perimätiedon kautta, 

tulee fantasiamaailmasta merkityksellinen myös nykyhetkessä.180 Kun fantasiamaailma 

poimii ominaisuuksia keskiajan historiasta, se tulee tuttuuden kautta tavoitellummaksi. 

Näin medievalismi ja fantasia kohtaavat uuden teknologian ja uudentyyppisten 

elokuvien myötä. 

 

Keskiaika ja fantasia ovat useiden elokuvien yhteydessä lähes rinnasteisia. Keskiaikaa 

kuvatessa joudutaan käyttämään paljon mielikuvitusta, sillä historialliset faktat ovat 

vain osittain tiedossa. Fantasiaelokuvat myös tietoisesti lainaavat teemoja ja aiheita 

keskiajasta, henkilöhahmojen lisäksi selkeimmät lainaukset on erotettavissa 

visuaalisissa puitteissa. Klassinen määritelmä “historiallinen elokuva” ei riitä käsitteenä 

kuvailemaan keskiaikaan sijoittuvia elokuvia.. Fantasiaelokuvat eivät mainosta 

historiallisuuttaan, mutta etenkin lavasteet, puvustus, rakenteet ja infrastruktuuri on 

rakennettu sellaiseksi kuin puitteet keskiajalla olisivat näyttäneet. Tällaiset elokuvat 

voidaan määritellä fantasiaelokuviksi, tarkemmin ilmaistuna ne ovat historiallisia 

fantasiaelokuvia. Elokuvien konteksti poimii piirteitä historiasta ja muokkaa siitä 

omalaatuisen fiktiivisen historiallisen taustan – fantasiamaailman. Ne ovat fiktiivisiä 

elokuvia, joissa on historialliset puitteet. Tällaisista keskiaikaa kuvaavista elokuvista 

puhuessani käytän termiä ”keskiaikafantasia”. 

 

Tutkimustyöni yhteydessä tarkastelemieni elokuvien ja Suomen elokuva-arkistojen 

tietokantojen myötä olen päätynyt johtopäätökseen, että 1980 -luvulla keskiajan 

kuvaaminen koki muutoksen. Keskiaikaa ryhdyttiin kuvaamaan enemmän fantasia-

elokuvien tavoin. Tänä aikakautena ilmestyi myös ensimmäinen ”Star Wars” elokuva 

(1977) ja ”Star Trek” (1979), jotka voidaan nähdä avainelokuvina fantasian 

                                                                                                                                          
179 Lindley, 1998, s. 1–15. 
180 Distelmeyer, 2002, s. 18–23. 
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kehityskaaressa.181 Fantasiaelokuvien suosion kasvu sijoittuu 70 – 80–luvuille. 

Amerikassa vuonna 1971 fantasiaelokuvien osuus elokuvateattereiden kassatuloista oli 

vain 5 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 1982 oli jo 50 prosenttia. 80-luku näyttää 

olevan suotuisaa fantasiaelokuvien aikaa.182  Stephen Prince kirjoittaakin, että fantasia 

ja science fiction olivat 80-luvun suosituimmat elokuvatyypit.183  

 

Voidaan puhua jopa “fantasia-buumista” jolloin fantasiaksi puettu keskiaika tuotiin 

laajoille markkinoille. Kuningas Arthurin legendasta tehtiin populaaria viihdettä, joka 

saavutti laajan suosion. ”Monty Python ja Graalin malja” (Monty Python and The Holy 

Grail 1979), on ensimmäinen parodia kuningas Arthurin legendasta. ”Monty Python ja 

Graalin malja” voidaan nähdä elokuvana, joka ensimmäisenä vapautti Arthurin 

legendan kerronnan viihteellisemmäksi ja avasi portit myös fantasialle. Tunnetuin 

keskiaikaan sijoittuva fantasiaelokuva tältä aikakaudelta on varmasti John Boormannin 

”Excalibur” (1982), joka oli ensimmäinen varsinaisesti fantasiaan samaistuva elokuva 

keskiajasta.  Keskityn pro gradussani juuri elokuviin alkaen vuodelta 1980, sillä katson 

tällöin alkavan uudenlaisen kuvauksen keskiajasta. 

 

Elokuva-alan kiinnostus fantasiaan voidaan hahmottaa 80-luvulle. J. P. Telotte on 

kirjoittanut aikakausilehdessä “Film Criticism” (1986-7), että on havaittavissa yhä 

kasvava ruokahalu fantasia filmejä ja imaginääristä materiaalia kohtaan. 

Fantasiaelokuvat ovat reaalitodellisuuden näköisiä, mutta niissä vallitsee eri lait. Telotte 

on pohtinut, että vaikka fantasiaelokuvat eivät tyydytä halua tavoittaa todellisuus, ne 

kuitenkin vetoavat itse tuohon haluun. Fantasiaelokuvat synnyttävät uusia mielikuvia ja 

näkökulmia sekä lisäävät ymmärrystä todellisuuden olemuksesta. Imaginäärinen tarina 

voi koskettaa myös nykypäivän tilannetta.184 80-luvun henkinen ilmasto oli hyvin 

otollinen fantasian kasvulle. Osaltaan fantasian merkityksen kasvu populaariviihteen 

parissa on nostanut myös keskiajan kiinnostavuutta.  

 

                                                
181 Nicholls, 1984, s. 178–179. 
182 Nicholls, 1984, s. 6. 
183 Prince, 2000, s. 288. 
184 Telotte, 1986–87, s. 43–44. 
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Fantasiaelokuvat eivät ole kuitenkaan täysin 80-luvun tuote, vaikka yleistyivätkin 

silloin. Ensimmäinen fantasiaelokuvaksi luokiteltava elokuva löytyy jo 1900-luvun 

alusta: George Mélièsin ”Matka kuuhun” (Trip to the moon) vuodelta 1902.185 

Fantasiaelokuvien aiheet löytyvät yleensä saduista tai folkloresta. Ne voidaan nähdä 

myös jatkamassa 1800-luvun romanttista traditiota rikastuttaessaan 

historiankerrontaa.186 Sobchack on kuvaillut, että fantasiaelokuvat ovat houkuttelevia ja 

saavuttamattomia henkilökohtaisia unelmia, jotka ovat saaneet tyydytyksen elokuvien 

muodossa. Elokuvien taustana on usein realistinen maailma, johon fantasiaelementit ja 

”ihmeet” sijoitetaan. Spiritualiset elementit, etenkin taikuus, noituus jne. ovat tekijöitä, 

jotka tekevät tarinasta fantasian.187 Kuningas Arthurin tarua kuvaavat elokuvat 

sisältävät fantasiaelokuviin liitetyt ulkoiset piirteet. Sille, että keskiaika on puettu 

nykyään yhä useammin fantasia-asuun, voidaan nähdä yhteiskunnallisia selityksiä, joita 

on tarkasteltu jo aikaisemmissa luvuissa.188 

 

Kathleen Biddick on kirjoittanut teoksessaan ”The Shock of Medievalism”, että 

medievalismi käsittelee keskiaikaa ikään kuin pysyvän trauman tapaan. Trauma 

kieltäytyy tulemasta esille kunnes se on itsenäistynyt ja käyty läpi muistikuvina, 

painajaisina ja muiden itseään toistavien ilmiöiden kautta.189 Tässä yhteydessä voimme 

nopeasti ajatella, että medievalismin teema purkaa traumaa keskiajasta. 

Havainnollisempaa olisi kuitenkin pohtia, että purkavatko keskiaikaa esittävät 

kuvaukset traumaa nykyhetkestä? Mikäli nykyisyyttä on paettava, se ehkä kertoo 

ongelmakohtien olemassaolosta. Arkoja aiheita voidaan etäännyttää pukemalla niille 

keskiaikaiset vaatteet.  

 

Distelmeyer toteaa, että nykyinen fantasian suosio voidaan nähdä yhteydessä 

yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin. Ongelmakohtia ovat mm. vieraantuminen, 

epävarmuus ja yhteiskunnan sirpaloituminen. Esimerkiksi ”Startrek” – elokuvat ovat 

käsitelleet ajankohtaisia filosofisia ja sosiaalisia kysymyksiä imaginäärisessä 

                                                
185 Nicholls, 1984,  s. 12. 
186 Sobchack, 1996, s. 316–319. 
187 Sobchack, 1996, s. 312–315. 
188 Esimerkiksi luvussa 3.2 tarkastellaan nykyaikana ilmenevää medievalismi laajemmassa kontekstissa ja 
luvussa 3.3. pohditaan syitä tälle ilmiölle. 
189 Biddick, 1998 , s. 6–19. 
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ympäristössä.190 Distelmeyer jatkaa, että fantasia, jossa on sekoitus sitovaa järjestystä ja 

vapautuksia on vastakohta kapitalismin tuottamalle yhteiskunnalliselle epävarmuudelle. 

Fantasia hyödyntää teknologiaa, mutta sen arvot ja järjestetty maailmankuva viittaavat 

ei-kapitalistiseen maailmaan, jossa esiintyy varmuutta epävarmuuden sijaan. Fantasian 

tuoma vastapaino ei välttämättä johda toiseen maailmaan, vaan sillä on myös 

konkreettisia vaikutuksia todellisuuteen191  

 

Usein medievalismi lähentelee fantasiaa. Medievalismi luo tietoisesti maagisen 

menneisyyden, jonka myyttejä esille tuomalla se luo visioita myös tulevaisuudesta. 

Konkreettisimmillaan voimme nähdä tämän juuri elokuvissa. Imaginäärinen keskiajan 

maailma voi saada muodon kuningas Arthurin hallituskaupungista Camelotista, jonka 

historiallisuus perustuu ainoastaan kertomaperinteeseen. Etenkin Camelot ja kuningas 

Arthur ovat hyvin tärkeitä visuaalisia elementtejä länsimaisessa medievalistisessa 

traditiossa. Camelot ja kuningas Arthurin maailma on mielikuvissamme jokin 

konkreettinen ja visuaalinen maailma, jonne voidaan sijoittaa haaveemme keskiajasta. 

Camelotista voi näin tulla myös visio tulevaisuuden ihannemaailmasta, jonne 

apokalyptistä teemaa mukaillen lopulta voisimme palata. Mielenkiintoista on se, miten 

ja millä perustein valitsemme mieluisat myytit keskiajan historiasta. Usein kulttuurit, 

jotka vetoavat meihin vastaavat jollain tapaa kysymyksiimme nykyajasta.192 Meitä 

kiehtovat menneet kulttuurit kertovat imaginäärisiä vastauksia, tai realismiin perustuvia 

faktoja. Näiden vastausten kautta pystymme hahmottamaan paikkaamme nykyisyydessä 

ja myös tulevaisuudessa. 

                                                
190 Distelmeyer, 2002, s. 18–23. 
191 Distelmeyer, 2002, s. 18–23. Tässä yhteydessä Distelmeyer puhuu fantasiaelokuvista juuri Taru 
Sormusten Herrasta -trilogian pohjalta.  
192 Rosenthal & Szarmach, 1989, s. 7–8. 
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6. Kuningas Arthur elokuvissa 

 
Keskiajasta on elokuvateollisuuden parissa nostettu esiin useita legendoja ja myyttisiä 

hahmoja. Keskiajan legendat ovat kulkeutuneet kansanperinteenä sukupolvelta toiselle 

vuosisatojen halki. 1800-luvulla niitä alettiin kirjoittaa romanttisessa hengessä 

kirjalliseen muotoon. Yksi tunnetuimpia ja suosituimpia legendoja keskiajalta on taru 

kuningas Arthurista. Pro graduuni poimimani esimerkkielokuvat liikkuvat juuri 

kuningas Arthurin aikakaudessa esittäen hänen kuningaskuntaansa. Arthurin taru ei ole 

ollut täysin aukoton tai yhtenäinen. Arthurista on kerrottu taru, jos toinenkin. Kuningas 

Arthur on toiminut Isossa-Britanniassa nationalismin keulakuvana, valtion yhdistäjänä. 

Myös elokuvissa esitetään hyvin erilaisia aspekteja Arthurista. Voidaan kuitenkin 

yleisesti luonnehtia, että Arthurin taruun on liitetty medievalismille yleisimmät teemat. 

Uskonto ja muinaisuskonnot tulevat myös esiin Arthurin tarussa, eritoten Graalin 

maljan kertomuksessa.  

 

Seuraavissa kappaleissa kerron elokuvatraditiosta, jolla kuningas Arthurin legendaa on 

kuvattu vuosikymmenten saatossa. Tätä elokuvatraditota voidaan englanninkielisellä 

nimellä nimetä ”Cinema Arthurianaksi”. Esittelen tässä pääluvussa hieman myös 

Arthurin legendan historiaa ja lähteitä, joista taru on löydetty. Pääpainossa tässä 

pääluvussa on kuitenkin elokuvaesimerkkieni käsittely. Käsittelen elokuvat 

analysoimalla niitä omien päätelmieni lisäksi aikalaisarvosteluiden ja myöhempien 

arvioiden pohjalta. Esitellessäni elokuvaesimerkit, perustelen myös hieman tarkemmin 

millä perustein olen valinnut kyseiset elokuvat esimerkeiksi keskiajan kuvaamisesta pro 

gradu työhöni. Elokuvien synopsikset löytyvät pro graduni liitteistä. 

 
6.1. Kuningas Arthur elokuvien aiheena (Cinema Arthuriana) 

 

Kuningas Arthurin tarua on kuvattu elokuvissa ainakin vuodesta 1904 alkaen. Tästä 

elokuvatraditiosta voidaan käyttää englanninkielistä nimeä ”Cinema Arhuriana” Kevin 

J. Hartyn mukaan. Cinema Arthuriana ei helposti sovi mihinkään elokuvagenreen 

sinällään, vaan elokuvia kuningas Arthurista löytyy hyvin erityyppisiä. Eri aikakausina 

erilaiset kuvaustavat ja elokuvatyypit ovat olleet suosittuja, ja myös kuningas Arthurista 
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on tehty elokuvia kunkin aikakauden ja paikan intressien mukaan. Kevin J. Harty 

määrittelee Cinema Arthurianan medievalismin muodoksi, sillä myös nämä elokuvat 

medievalismin traditiota mukaillen ovat luoneet representaatioita keskiajasta kunkin 

ajan mukaan. Vanhin säilynyt elokuva kuningas Arthurista on vuonna 1904 Thomas 

Edisonin kuvaama ”Persifal”. Elokuva on tehty samannimisen oopperan pohjalta, jonka 

vuoksi Edison saikin syytteitä oopperan käsikirjoituksen käyttämisestä ilman lupaa. 

Elokuva ei muutenkaan ollut menestys, mutta se inspiroi kuitenkin osaltaan kuvaamaan 

elokuvia kuningas Arthurin legendaan pohjatuen.193  

 

Thomas Edisonin jälkeen vuonna 1909 Albert Capellani ohjasi elokuvan ”Tristan et 

Yseult”. Vuonna 1912 Mario Caserini ohjasi elokuvat ”Siegfried” ja ”Parsifal”. Vuonna 

1917 Edison ohjasi toisen elokuvan Arthurin legendaan pohjautuen ”The Knights of the 

Square Table; or, The Grail”. Elokuvia Arthurin legendaan pohjatuen on tehty useista 

Arthurin legendaan sisältyvistä aiheista ja henkilöistä. Arthur ja hänen ritarinsa eivät 

suinkaan ole niissä kaikissa elokuvissa pääosassa, vaan elokuvia on tehty etenkin 

legendaan sisältyvistä romansseista ja Graalin maljan etsinnästä. Esimerkkeinä Ugo 

Falenan ohjaama ”Tristano e Isotto” (1911), Charles Kentin ohjaama ”Lancelot and 

Elaine” (1909) ja William Wortinhingtonin ohjaama ”The Grail” (1915),194 Arthurin 

legendaa on kuvattu hyvin eri tavoin elokuvan historian alkulehdiltä 1900-luvulta 

meidän päiviimme asti. 1970-luvun lopussa elokuviin tuli ”Monty Python ja Graalin 

malja” (Monty Python and The Holy Grail 1974), joka oli ensimmäinen parodia 

kuningas Arthurin legendasta. Arthurin tarinaa muokattiin ajan saatossa elokuvassa 

viihteellisemmäksi, eikä alkuperäisestä legendasta välitetty yhtä paljon kuin aiemmin. 

”Monty Python ja Graalin malja” voidaan nähdä elokuvana, joka muutti Arthurin 

legendan kerronnan.  

 

Kuningas Arthurin legendaa käsittelevät elokuvat voidaan luokitella luonteeltaan joko 

historialliseksi keskiaikaa kuvaaviksi elokuviksi tai fantasiaseikkailuiksi. Etenkin 80-

luvun jälkeen ilmestyneet elokuvat voidaan luokitella kuitenkin fantasiaseikkailuiksi. 

Arthurin legendaa kuvaavissa elokuvissa on myös keskenään paljon eroavaisuuksia. 

Voimme hahmottaa näistä selkeämmin fantasian piiriin kuuluvat esitykset (”Excalibur”, 

                                                
193 Harty, 2002, s. 7 
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”Merlin”, ”Avalonin Usvat”) ja missä kertomisen ja kuvauksen taso pysyy 

realistisempana (”Kuningas Arthur”, ”Monty Python ja Graalin malja”).195 Oman 

sarjansa muodostavat myös piirretyt elokuvat, kuten Walt Disneyn tuottama “Miekka 

Kivessä” (Sword in the stone, 1963), joka piirroselokuvien tapaan käyttää realistista 

miljöötä fantastisten tapahtumien tapahtumapaikkana.  

 
6.2. Kuningas Arthurin historiallisuus 

 

Kuningas Arthurin legenda on tunnettu lähes kaikkialla Euroopassa ja nyttemmin saanut 

myös maailmanlaajuista suosiota. Ehkä tunnetuin kirja, kokoelma kuningas Arthurin 

taruista, on Thomas Maloryn kirjoittama ”Le Morte D´Arthur” vuodelta 1470, jonka 

William Caxton julkaisi vuonna 1485. Maloryn teksti painottuu lähinnä romanttisiin 

ranskalaisiin tarinoihin, eikä niinkään brittiläiseen vanhaan legendaan. Kuningas 

Arthurin taru nimittäin löysi tiensä jo varhaiskeskiajalla Ranskaan, jossa Chrétien de 

Troyes kuuluisampana toi sen uuteen kirjalliseen muotoon (1160 – 1180). Ennen 

ranskalaisia romantisoituja tarinoita Arthur oli tunnettu brittiläisenä sotasankarina 

etenkin Walesin alueella.196 Arthurista löytyy useita mainintoja Iso-Britannian alueen 

runoista, tarinoista ja kertomuksista. Tunnetuin ”Kuningas Arhurin legenda isä” on 

Geoffrey Monmouth, joka kokosi osia Arthurin tarinasta vuosina 1136-8 

kirjoittamaansa teokseen ”Historia Regum Britannae” (History of the Kings of Britain). 

Tämä on ensimmäinen historiallinen lähde Arthurista197.  

 

Ensimmäiset maininnat Arthurista ovat peräisin Walesin legendoista. Niitä on 

mahdoton ajoittaa tarkasti, sillä suurin osa on suullista perimätietoa. Todistettavasti 

nämä tarinat ovat ajoittuvat aikakaudelle paljon ennen Geoffrey Monmouthia. 

Legendoissa Arthur kuvataan ennen kaikkea urhoollisena sotasankarina, joka kukisti 

Brittein alueelle tunkeutuneet saksit. Läheskään kaikissa walesilaisissa legendoissa 

                                                                                                                                          
194 Harty, 2002, s. 7–9. 
195 Tässä yhteydessä tarkoitan fantasialla sellaisia elokuvia, jotka mielletään perinteisesti 
fantasiaelokuviksi. Tällaisissa elokuvissa visuaaliset puitteet ovat mystisemmät ja yliluonnolliset 
elementit ovat yleisiä. ”Monty Python ja Graalin malja” – elokuvassa juoni on hyvin fiktiivinen, mutta 
kuvaus on realistista. Elokuva kuvataan oikeassa maastossa, eikä siinä esiinny monia taruolentoja.  
Toisaalta kyse voi olla 70–luvun lopun kuvausteknisistä valmiuksista. 
196 Jones, 1911, s. 7–18. 
197 Blake & Lloyd, 2002, s. 5–30. 
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Arthur ei esiinny kuninkaana, ainoastaan sotaurhona. Näissä walesilaisissa tarinoissa ja 

runoissa Arthur ei välttämättä myöskään esiinny päähenkilönä, mutta hänet mainitaan 

usein jonkin muun tarinan yhteydessä. Nämä varhaiset tarinat Arthurista ovat hieman 

ristiriitaisia keskenään ja kertovat Arthurista hyvin erilaisissa yhteyksissä. Arthurin 

asuinpaikasta ei myöskään ole yhtenäistä tietoa; vaihtoehtoisina asuinpaikkoina ovat 

Tintagol, Tintagel, Dimiloc ja Damelioc.198 

 

Vanhin ja pisin walesilainen proosallinen tarina Arthurista tunnetaan nimellä ”Culhwch 

and Olwen”. Kyseinen tarina sisältää lukuisia fantasiaelementtejä, jotka ovat omalta 

osaltaan innostaneet myös ranskalaisia romantikkoja. Culwchin ja Olwenin tarinassa 

Arthurilla on mm. käytössään maagisia esineitä joilla on walesin kieliset nimet, kuten 

laiva nimeltä ”Prydwen”, viitta joka tekee näkymättömäksi, miekka nimeltään 

”Caledfwlch (Vuonna 1180 Chrétien de Troyes käyttää miekasta ensimmäistä kertaa 

nimeä ”Escalibor”), keihäs ja kilpi nimeltä ”Wynebgwrhucher” (suomeksi ”Illan 

kasvot”). Tarinassa mainitaan myös tikari nimeltä ”Carnwennan” ja Arthurin vaimo 

”Gwenhwyfar”.199  

 

Culhwchin ja Olwenin tarina on kirjoitettu 900-luvun lopulla ja sen kirjoittaja on jäänyt 

tuntemattomaksi. Culhwchin ja Olwenin tarina sisältää walesilaiseen folkloreen 

kuuluneita aineksia ja se löydettiin osana kuuden sankaritarun kokoelmaa nimeltä ”The 

Mabinogion”. Tarinassa Arthurin seurueeseen kuuluvat ritareinakin tunnetut Kay, 

Bedivere ja Gawain, jotka esiintyvät useissa keskiajan taruissa sekä historialliset 

henkilöt historioitsijamunkki Gildas ja runoilija Taliesin. Arhur johtaa tässä tarinassa 

taikakeinoja käyttävää soturijoukkoa, eikä suinkaan jalojen ritarien muodostamaa hovia. 

Joukko auttaa Arthurin sisarenpoikaa Culhwchia suorittamaan neljäkymmentä 

jättiläisen vaatimaa tehtävää voittaakseen tämän tyttären Olwenin puolisokseen. 

Tarinassa ei kerrota, oliko Arthur kuningas vai ainoastaan sotajoukon johtaja.200 

 

”Culhwch and Olwen” teoksena kokoaa Arthuria käsittelevät tarinat ensimmäisenä 

kirjalliseen muotoon. Tätä ennen tarinat ovat siirtyneet perimätietona sukupolvelta 

                                                
198 Jones, 1911, s. 37–57. 
199 Blake & Lloyd, 2002, s. 5–30 ja s. 70–76. 
200 Crossley-Holland, 2002, s. 30. 



 
64

toiselle. Steve Blake ja Scott Lloyd esittävät teoksessaan ”The Lost Legend of Arthur” 

arvion, että tradition synnyttivät Walesin baardit. Sana ”baardi” on indo-eurooppalaista 

alkuperää ja tarkoittaa suomennettuna ”ylistyksen laulajaa”. Kelttien kolme 

intellektuellia luokkaa olivat baardit, runoilijat/näkijät ja druidit. Druidit olivat 

hierarkiassa ylimpänä ja ottivat yhteisön uskonnollisen ja hallinnollisen roolin. Baardit 

olivat runojen esittäjiä ja näkijät filosofeja. Näistä luokista ainoastaan baardit selvisivät 

Rooman valloituksesta ja kristinuskon tulosta. Baardit kantoivat mukanaan 

perimätiedon niin Arthurista kuin muustakin vanhasta kelttien kansanperinteestä. 

Baardien perimätietoa löytyy eniten teoksesta ”Gogynfeird”, johon 43 runoilijaa on 

kirjoittanut. Kirjassa on tietoa myös historiallisesta Arthurista. On todennäköistä, että 

”Culhwchin ja Olwenin” tarinaan on säilynyt vain osa perimätiedosta ja loput tarinat 

ovat ajan saatossa hukkuneet. Myös walesilaiset pyhimykset kirjoittivat Arthurista, 

heidät voidaan ajoittaa 1000 jKr. paikkeille. He korostivat Arthurin roolia kuninkaana, 

ja liittivät taruun myös ajatuksen Arthurin ”toisesta tulemisesta”.201 

 

”The Historia Brittonum” (The History of the Britons) on ensimmäinen historiallinen 

työ, joka mainitsee Arthurin. Tämä teos sisältää aikaisinta ja ymmärrettävintä säilynyttä 

tietoa Walesista ennen normannien maihinnousua. Käsikirjoituksen luonnos on ajoitettu 

vuodelle 830, vaikkakin vanhin säilynyt käsikirjoitus ajoittuu 1100-luvulle. Teoksen 

maineikkain toimittaja oli Nennius. Walesilaisena annaalina tunnettu ”The Annales 

Cambriae” vuodelta 950 mainitsee Walesin historian lomassa Arthurin kahden taistelun 

yhteydessä. Ensimmäiset walesilaiset runot Arthurista löytyvät ”Aneirin kirjasta”, joka 

on tunnettu nimellä ”Y Gododdin” ja ajoitettu vuodelle 1275. Aneirin kirja korostaa 

Arthurin roolia sotasankarina, kuten myös edellä mainitut. Myös Taliesin kirjasta 

vuodelta 1325 löytyy viisi runoa, joissa esiintyy Arhtur, Arthur on yhden niistä 

päähenkilö. Taliesin kirjan runoissa ovat esillä fantasiaelementit ja sitä voidaan verrata 

Culhwchin ja Olwenin tarinaan. Muita teoksia, joiden walesilaista alkuperää olevissa 

runoissa tai tarinoissa esiintyy Arthur ovat: ”The Black Book of Carmarthen” vuodelta 

1250, walesilaisten triadien kirjat ”The White Book of Rhydderch” ja ”The Red Book 

                                                
201Blake & Lloyd, 2002, s.  47–56. 
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of Hergest”. Nämä walesilaiset teokset ovat omalta osaltaan säilyttäneet perimätietoa 

Walesin Arthurista brittiläisenä kansallissankarina.202 

 

Walesilaisten lisäksi myös normannit kirjoittivat Arthurista ennen Geoffrey 

Monmouthia. Historioitsijat William Malmesburyn ja Henry Huntigtonin mainitsevat 

normannit intellektuellit. 1100-luvun alussa normannian legendat tunnettiin kirjana 

nimeltä ”The Matter of Britain”. Tämä kirja näytteli tärkeää roolia poliittisella 

näyttämöllä, siinä Arthuria käytettiin vallan symboolina. Myös ranskalaiset kirjoittivat 

hyvin varhain Arthurista. Nimekkäin ja varhaisin näistä on Chrétien de Troyes, joka 

kirjoitti neljä romaania vuosina 1160–1180. Näissä romaaneissa esiintyi kuningas 

Arthur, kuninkaan ritarit, hovi ja sen pyöreä pöytä. Normannilaista alkuperää oleva 

Giraldus Cambrenis kirjoitti teoksensa välillä 1193–1199, jossa hän liitti kuningas 

Arthurin tarinaan nyttemmin tunnettuja fantasiaelementtejä, kuten Avalonin saaren. 

Ranskalaiset munkit liittivät 1200–luvulla Arthurin tarinaan kertomuksen Graalin 

maljasta. 203 

  

1500–luvulla kuningas Arthurin rooli muuttui historiallisesta esi-isästä ja propagandan 

välineestä kirjallisen inspiraation lähteeksi. 1500-luvulla Arthurista julkaistiin tarinoita 

ja runoja. 1600- ja 1700–luvuilla Arthurista ei juurikaan kirjoitettu, mutta 1800-luvulla 

Arthur inspiroi taas lukuisia kirjailijoita. Näistä voitaisiin mainita Wagner, joka kirjoitti 

oopperan: ”Lohengrin” (1850) ja ”Parsifal” (1882). Mark Twain kirjoitti vuonna 1889 

jo klassikoksi muodostuneen novellinsa ”A Connecticut Yankee in King Arthur’s 

Court”. 1800-luvulla Arthur esitettiin lukuisassa eri yhteydessä. 1900-luvulla 

kirjoitettiin kuuluisia romaaneja kuningas Arthurista, kuten T.H.Whiten ”The Once and 

Future King” (1958) ja Rosemary Sutcliffin ”The Sword at Sunset” (1963). Näistä 

kirjoista myytiin satoja tuhansia kappaleita. 1960-luvulla Arthur löysi tiensä myös 

uusiin populaarikulttuurin tuotoksiin. Vuonna 1963 Disney kuvasi Arthurista elokuvan 

”The Sword in the Stone” ja vuonna 1975 Rick Wakeman esitteli Arthurin 

musikaalissaan ”The Myths and Ledends of King Arhur and the Knights of the Round 

Table”. Vuonna 1981 John Boorman kuvasi elokuvan “Excalibur”, jota arvostetaan 

Arthuria kuvaavien elokuvien klassikkona.1960 – 80-luvut tunnetaan kuningas Arthurin 

                                                
202 Blake & Lloyd, 2002, s.  56–66. 
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legendaa käsittelevien novellien kulta-aikana.204 Näin kuningas Arthurin legenda on 

löytänyt tiensä varhaiskeskiajalta aina meidän päiviimme asti.  

 

6.3. Esimerkkielokuvat kuningas Arthurista 

 

Elokuvaesimerkeiksi olen valinnut Terry Gilliamin vuonna 1974 ohjaaman ”Monty 

Pythonin ja Graalin maljan” (Monty Python and The Holy Grail), John Boormannin 

vuonna 1981 ohjaaman ”Excaliburin”, Steve Barronin vuonna 1998 ohjaaman 

”Merlinin”, Uli Edelin vuonna 2001 ohjaaman ”Avalonin Usvat” (The Mists of Avalon) 

ja Antoine Fuquan vuonna 2004 ohjaaman ”Kuningas Arthurin” (King Arthur). Kaikki 

nämä elokuvaesimerkit ovat saaneet suuret katsojamäärät vaikuttaen myös ihmisten 

historia- ja etenkin keskiaikatietoisuuteen. Ne ovat edelleen Suomessakin 

elokuvavuokraamoissa löydettävissä, mikä viittaa niiden kultti-asemaan. Kaksi 

viimeistä on kuvattu televisiosarjoiksi, jotka myöhemmin on tallennettu 

elokuvaversioiksi. Televisioesittäminen on tarjonnut niille suuren yleisön, vaikka 

elokuvaversiot ovatkin jääneet vähemmän tunnetuiksi. Nyt ”Taru Sormusten Herrasta” 

(The Lord of the Rings) trilogian ja ”Harry Potter” –elokuvien myötä myös ”Avalonin 

Usvat” ja ”Merlin” –elokuvat ovat ilmestyneet kauppojen hyllyille ja kotikatsomoihin. 

Merkittäväksi elokuvaksi ”Avalonin Usvat” tekee myös Marion Zimmer Bradleyn 

samanniminen kuuluisa romaani vuodelta 1983, johon elokuva pohjautuu. Bradley 

tunnetaan erityisesti New Age liikkeen parissa ja romaaninsa lopussa Bradley 

kiitteleekin uuspakanallisia seuroja.205 

 

”Monty Python ja Graalin malja” herätti jo ilmestyessään vuonna 1974 runsaasti 

keskustelua elokuvaharrastajien ja historioitsijoiden parissa. Elokuva mursi kuningas 

Arthurin legendan esittämistraditiota parodialla ja lisäämällä kerrontaan 

fantasiaelementtejä. Nähdäkseni juuri Monty Python aloitti elokuvien sarjan, jossa 

keskiaika ja fantasia yhdistyivät. Johan Boormannin ohjaama ”Excalibur” edustaa 

aikalaisilleen fantasiaa, vaikkakaan 80-luvun puutteelliset tehosteet eivät välttämättä 

täytä lajityypin nykyisiä oletuksia. Boormannin elokuvassa mystistä tunnelmaa luodaan 

                                                                                                                                          
203 Blake & Lloyd, 2002, s. 10–17. 
204 Blake & Lloyd, 2002, s. 20–24 
205 Bradley, Marion, The Mists of Avalon, 1983. 
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mm. värispottivaloilla, maagisilla miljöillä, savulla ja lavasteilla, jotka näyttävät 

nykypäivän katsojalle lähinnä teatterin lavastuksilta.  

 

Esimerkkielokuvat eivät kuitenkaan esitä vain fantastista aikakautta, vaan elokuvien 

alussa osoitetaan olevan varhaiskeskiaika. Se kerrotaan joko alkutekstissä, tai kerrotaan 

kuinka saksit hyökkäsit Brittein Saarille. Monty Python esittää vuosiluvuksi ”932 AD”. 

Elokuva ”Merlin” ei juuri mainitse keskiaikaa, mutta myös tämä elokuva voidaan 

sijoittaa varhaiskeskiaikaan saksien ja brittien taistelujen myötä. Elokuva ”Kuningas 

Arthur” esittää elokuvan alussa, kuinka Rooman imperiumi laajeni Sarmatiaan, josta 

haettiin miehiä sotilaiksi Rooman palvelukseen. Näytetään, että kyseessä on vuosiluku 

”452 AD”. Seuraavassa kohtauksessa Rooman imperiumin sotilaat ratsastavat jo Iso-

Britanniassa, jonne Rooman imperiumi vielä ulottui. Yhteistä kaikille 

elokuvaesimerkeille on se, että ne kuitenkin lähentyvät keskiaikakerronnassaan 

enemmän fantasiaelokuvaa kuin historiallista elokuvaa. 

 

6.3.1. Legenda kuningas Arthurista elokuvaesimerkkien mukaan 

 

Kuningas Arthurin legendasta on useita versioita. Elokuvat valikoivat usein joitakin 

kohtia legendasta ja värittävät kertomaansa. Elokuva ”Excalibur” esittelee legendan 

melko kattavasti ja alkuperäisiä kertomuksia esimerkkielokuvista tarkimmin mukaillen. 

”Monty Python ja Graalin malja”, ”Avalonin Usvat” sekä ”Kuningas Arthur” esittävät 

joitain osia legendasta, mutta tuovat mukaan esimerkiksi täysin uusia henkilöitä. 

Elokuva ”Merlin” poimii joitakin kohtia legendasta elokuvaan, mutta elokuvassa on 

selkeästi legendasta irtaantunut juoni. Legendan hahmoista on elokuviin poimittu 

muutama. Elokuvassa ”Merlin” on alkuperäiseen legendaan viittaavia henkilöitä, mutta 

heidän nimiään on muutettu ja hahmoja yhdistetty.  

 

Elokuvat lähtevät käyntiin usein Uther Pendragonin kuninkuudesta. Esimerkeistäni 

elokuvat ”Excalibur”, ”Avalonin Usvat” ja ”Merlin” alkavat näiltä kohdilta. Elokuvassa 

”Merlin” Kuningas Constant esitetään kuitenkin ensimmäisenä kuninkaana, jonka Uther 

voittaa taisteluissa. Legendan mukaan Uther ensimmäisenä sai veden valtiattarelta 

voimaa tuovan taikamiekan-Excaliburin. Sen avulla kuningas pystyi johtamaan 
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valtakuntaansa. Merlin-velho on kuninkaan neuvonantajana Utherin ja myös Arthurin 

kuninkuuden aikana. Legendan mukaan Uther rakastuu Cornwallin herttuan vaimoon. 

Tämä on erityisen kohtalokasta, sillä Uther ja Cornwallinn herttua ovat liittolaisia. 

Cornwallin herttuasta käytetään nimeä Gorlois elokuvassa ”Avalonin Usvat”.  Utherin 

ja Cornwallin herttuan joukot joutuvat taisteluun keskenään, eri elokuvissa taistelun 

aloittaa joko Uther tai Cornwallin herttua Gorlois. Uther pyytää Merliniä muuttamaan 

ulkomuotonsa Cornwallin herttuan näköiseksi, jotta Igraine luulisi tätä miehekseen. 

Uther lupaa vastapalveluksena tästä siitetyn lapsen Merlinille, jonka Merlin hakee 

tämän synnyttyä Igrainen vastustelusta huolimatta. Cornwallin herttua kuolee 

taistellessaan Utheria vastaan, useissa elokuvaversioissa Uther tappaa herttuan itse. 

 

Igrainella on jo tytär ensimmäiseltä mieheltään, Cornwallin herttualta. Tytär esiintyy 

elokuvassa elokuvassa ”Excalibur” nimellä Morgana, elokuvassa ”Merlin” nimellä 

Morgan Le Fey ja elokuvassa ”Avalonin Usvat” nimellä Morgaine. Elokuvissa ”Monty 

Python ja Graalin malja” sekä elokuvassa ”Kuningas Arthur” tytärtä ei esiinny. Igrainen 

tytär esitetään velhon kaltaisena olentona, elokuvassa ”Excalibur” hän on paha noita-

akka, ja elokuvassa ”Avalonin Usvat” haltiakansan viisas ja hyväntahtoinen nainen. 

Elokuvassa ”Merlin Morgan Le Fey” sekaantuu noita Mabin puuhiin pahaa 

aavistamatta. Igraine ja Uther avioituvat, ja saavat poikalapsen, Arthurin. Merlin tulee 

hakemaan Arthurin ja vie tämän kasvatti-isän huostaan. Merlin uskoon, että tällainen 

kasvatus tekee hänestä hyvän kuninkaan. Kuninkuuden Arthur saa nuorukaisena, kun 

hän kansan edessä pystyy nostamaan Excalibur-miekan kivestä, johon Uther sen asetti 

ennen kuolemaansa seuraavaa kuningasta varten. Myös Igrainen tytär saa oppia. 

Elokuvassa ”Avalonin Usvat” Morgaine viedään vanhan uskonnon pyhälle Avalonin 

saarelle, jossa hänestä tehdään pakanallisen muinaisuskonnon papitar. Elokuvassa 

”Excalibur” Morgana saa oppia Merliniltä, joka lopulta vie hänet salatuimpaan 

paikkaan, lohikäärmeen pesälabyrinttiin. Elokuvassa ”Merlin” Morgan Le Fey toimii 

lähinnä noita Mabin kätyrinä, jonka Mab tappaa elokuvan lopussa. 

 

Arthur avioituu kristityn naisen, Leodegranzen tyttären kanssa. Prinsessan nimestä 

elokuvissa esiintyy Guenevere ja Guinever. Elokuvassa ”Kuningas Arthur” Guenevere 

ei ole kristitty prinsessa, vaan alkuperäisheimojen pikti, jonka Arthur pelastaa 
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kristittyjen kynsistä.  Arthurilla on kymmenkunta läheisintä ritaria. Paras ritari ja 

Arthurin ylin ystävä on ritari Lancelot. Lancelotin, Arthurin ja Gueneveren ympärille 

kehittyy kohtalokas kolmiodraama Lancelotin rakastuttua Arthuriin. He kaikki kolme 

rakastavat toisiaan ja joissakin elokuvaversioissa Arthur jopa sallii Gueneveren ja 

Lancelotin keskinäisen rakkauden. Kun Gueneveren ja Lancelotin suhde tulee julki, 

Arthurin on arvokkuutensa ja laatimiensa lakien tähden tuomittava Gueneveren valtion 

petoksesta. Elokuvissa ”Excalibur” ja ”Avalonin Usvat” Lancelot pelastaa Gueneveren 

ja vie tämän luostariin suojaan loppuelämäkseen. Lancelot itse katoaa palaten vasta 

elokuvan viimeisessä taistelussa. Elokuvassa ”Merlin” Lancelot pelastaa Gueneveren 

roviolta ja he yksinkertaisesti ratsastavat elokuvasta pois. Elokuvassa ”Kuningas 

Arthur” Lancelot ja Guenever eivät rakastu lainkaan, ja Arthur pääsee onnellisesti 

avioon Gueneveren kanssa. Elokuva ”Monty Python ja Graalin malja” keskittyy 

mielikuvituksella höystettyyn Graalin maljan etsintään. Elokuvassa ei nähdä naisia 

päärooleissa, eikä romansseja lainkaan. 

 

Arthurin legendaan liittyy kiinteästi tarina Graalin maljasta, joka liitetään elokuviin eri 

tavoin. Useimmissa elokuvaesimerkeissä Arthurin valtakunta on joutunut köyhyyden ja 

kurjuuden valtaan. Ainoana toivona nähdään enää Graalin malja, joka herättäisi 

valtakunnan uuteen loistoon. Elokuvissa ”Excalibur” Arthur menettää voimansa 

Lancelotin ja Gueneveren suhteen tultua julki ja lähettää ritarinsa hakemaan Graalin 

maljaa. Elokuvassa ”Merlin” Arthur itse haluaa ritareineen lähteä etsimään Graalia, ja 

jättää valtakuntansa siksi aikaa Lancelotin hoitoon, jonka aikana Guenever ja Lancelot 

rakastuvat. Elokuvassa ”Monty Python ja Graalin malja” itse Jumala antaa Arthurille 

tehtävän etsiä Graalin maljaa. Elokuvissa ”Merlin” ja ”Avalonin Usvat” tuota maljaa ei 

aktiivisesti etsitä lainkaan, kun taas elokuva ”Monty Python ja Graalin malja” keskittyy 

täysin pyhän maljan etsintään sivuttaen lähes kaikki muut legendaan sisältyvät 

juonenkäänteet. Elokuvassa ”Kuningas Arthur” Graalin maljaa ei mainita lainkaan. 

 

Morgaine ja Arthur saavat erilaisten käänteiden jälkeen pojan, Mordredin. Elokuvassa 

”Avalonin Usvat” tuo poika siitetään pakanallisen muinaisuskonnon 

hedelmällisyysriitissä kummankaan osapuolen tietämättä toisen henkilöllisyyttä. 

Elokuvassa ”Excalibur” Morgana muuttaa olomuotonsa Arthurin vaimon näköiseksi, 
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jotta voisi tulla raskaaksi Arthurista ja synnyttää näin kuninkaan. Elokuvassa ”Merlin” 

Morganan ulkomuotoa muutetaan taikakonstein ja hän esittäytyy Arthurille Lady 

Marianina. Mordredista kasvaa kaikissa elokuvaesimerkeissä ilkeä ja pahansuopa. 

Arthur ei halua luovuttaa tälle valtaistuintaan ja Mordred päättää ottaa isänsä 

valtaistuimen vaikka väkisin. Mordred ja Arthur kohtaavat taistelussa, jossa he tappavat 

toisensa. Excalibur-miekka heitetään Arthurin kuoleman jälkeen takaisin veteen veden 

haltiattarelle, mistä se on tullutkin. 

 

Elokuvassa ”Excalibur” noita-akkana esitetään Arthurin oma sisko Morgana. 

Elokuvassa ”Merlin” noita-akkana on erikseen luotu hahmo Mab, jota ei legendassa 

perinteisesti tämänkaltaisella nimellä esiinny. Elokuvassa ”Avalonin Usvat” 

pakanallisen muinaisuskon ylipapittarena on Vivian, joka ei kuitenkaan käytä 

taikavoimiaan pahuuteen klassisen noita-akka–stereotypian mukaan. Sitä vastoin 

Igrainen sisar Morgause, jota muissa elokuvissa ei näytetä, esitetään elokuvan 

klassisena noita-akka–hahmona. Myös Igrainen tyttärellä Morgainilla on elokuvassa 

”Avalonin Usvat” yliluonnollisia kykyjä. Kaikissa elokuvaesimerkeissäni Merlin 

kuvataan velhona ja tietäjänä. Elokuvassa ”Monty Python ja Graalin malja” tosin 

henkilöä ei nimetä Merliniksi. Elokuvassa ”Kuningas Arthur” Merlin on piktien johtaja, 

joka olisi verrattavissa suvun vanhimmaksi, ei niinkään mystiseksi tietäjäksi. Taikuus 

on kuitenkin olennainen osa kuningas Arthurin legendan kerrontaa. Ainoastaan 

elokuvassa ”Kuningas Arthur” se on sivuutettu täysin.  

 

6.3.2. Monty Python ja Graalin malja 

 

Kuningas Arthurin legendaa kuvaavien elokuvien joukosta mainittava elokuva on Terry 

Gilliamin ohjaama ”Monty Python ja Graalin malja” (Monty Python and The Holy 

Grail) vuodelta 1974. Elokuva käsittelee tuttua legendaa kuningas Arthurista, mutta sitä 

lähestytään uudella tavalla. Ironia ja satiiri ovat elementtejä, jotka kuvaavat tätä 

elokuvaa parhaiten, se voidaan nähdä myös elokuvana, joka radikaalisti muutti 

elokuvakerronnan legendasta. ”Monty Python ja Graalin malja” parodisoi koko 

legendan kuningas Arthurista, mutta tekee sen ilmeisen nerokkaalla tavalla. Terry 

Gilliamin versio kuningas Arthurista vuodelta 1975 on aikanaan edistyksellinen ja 
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uudentyyppinen kuvaus Arthurin legendasta. Legendan yksityiskohtaisen 

jäljittelemisten sijaan Monty Pythonin ryhmä on rohkeasti rajannut legendasta vain osia 

ja lisännyt omia fiktiivisiä käänteitä varsinaiseen legenda-aineistoon. Elokuva alkaa 

kuningas Arthurin kuninkuudesta, eikä kerro kuninkuuden myyttistä alkuperää, kuten 

useimmat elokuvaversiot. Tosin elokuvassa Arthur mainitsee saaneensa Excalibur-

miekan, joka teki hänet kuninkaaksi. Varhaisessa vaiheessa Arthur kerää ritarit 

ympärillensä Camelotin linnaan, minkä jälkeen hän saa Jumalalta tehtävän etsiä Graalin 

maljaa. Graalin etsintä onkin koko elokuvan teema, jonka ympärille juoni rakentuu. 

Elokuvan aikana Graalin salaisuus ratkeaa jännittävien ja huvittavien käänteiden kautta 

ja huipentuu sen löytymisen hetkeen.  

 

Mukana elokuvassa on myös nykyaikaan sijoittuvia kohtauksia, joten nykyaika ja 

menneisyys mielenkiintoisella tavalla esitetään limittäin elokuvassa. Mielenkiintoinen 

lisä elokuvassa on myös sen fantasiaelementit, jotka on toteutettu piirretyn animaation 

muodossa. Käytännössä muunlaiset fantasiakohtaukset olisivat saattaneet olla 70-luvun 

puolivälissä liian vaikeita toteutettavia. Toisaalta piirretyn animaation valinta on voinut 

olla tietoisesti valittu esittämistapa näille kohtauksille. Osassa kohtauksissa piirretyt 

hahmot seikkailevat samassa kuvassa näyttelijöiden kanssa. Monty Pythonia ja Graalin 

maljaa voidaankin pitää keskiaikaa kuvaavien fantasiatyylisten elokuvien esikoisena ja 

uuden lajityypin aloittajana. Elizabeth Murrell vertaa Monty Pythonissa esiintyvien 

animaatioiden käyttöä Chrétien de Troyes:in kerrontaan teoksessa ”Perceval” (1983). 

Murrell analysoi, että piirretyt kuvat molemmissa teoksissa illustroivat ja jatkavat 

tarinankerrontaa tekstuaalisen tason jatkeeksi samalla tavoin. Kuvien käyttö tuo mukaan 

yliluonnolliset elementit, jotka heijastavat ihmisten mielikuvituksellisia kuvitelmia.206 

Yliluonnollistisen tason olemassaolo on aina ollut osa Arthurin legendan kerrontaa, 

mutta tässä elokuvassa niiden roolin merkitys kasvaa liittäen ”Cinema Arhturian” osaksi 

fantasiaelokuvien kirjoa.  

 

Yleisesti ottaen ”Monty Python ja Graalin malja” jakaa ihmisten mielipiteet. 

Historioitsijoiden parissa elokuva nähdään usein vanhan legendan irvikuvaksi. Gordon 

Gow myöntääkin aikakausilehdessä (1975) ”Films and Filming”, että Monty Pythonin 
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versio legendasta on epäkunnioittava ja painajaismainen. (irreverent slice of nightmare). 

Hän kuvailee, että elokuvassa on aineksia Arthurin eeppisestä draamasta, joita tosin on 

kaltoin kohdeltu. Gow kehuu elokuvan Skotlannissa kuvattua kaunista maisemaa, 

runsaita vitsejä ja toimintakohtauksia.207 Tosin monissa elokuva-alan aikakausilehdissä 

kehutaan Monty Pythonin ja Graalin maljan nerokasta ja kekseliästä parodiaa. Elokuvan 

ilmestymisen aikoihin (1974) Gordon Gow on artikkelissaan kuvaillut elokuvan 

korostavan keskiajan askeettista elämää ja julmuutta. Hän kuvailee kritiikittömästi, että 

elokuva kertoo keskiajan alkeellisesta ja brutaalista elämäntavasta enemmän kuin 

historiankirjat.208 Myös Lenny Rubenstein kirjoittaa artikkelissaan ”Cineaste” -

aikakausilehdessä elokuvan karusta keskiaikakuvauksesta. Elokuva parodisoi keskiajan 

kurjuutta mm. esittämällä kuinka kissoja retuutettiin hännästä ja noitia vainottiin. Karun 

kurjuuden rajat kulkevat äärimmäisyyksien rajoissa, joka tekee kuvauksesta parodian 

onnistuen hauskuttamaan katsojaa ylilyönneillään. Rubenstein kuvailee myös 

elokuvassa esiintyvää keskiajan uskonnon moninaisuutta. Elokuvassa esitetään 

keskiajan auktoritaarinen Jumala ja uskonnon roolin merkityksellisyys. Kristillisen 

uskonnollisuuden rinnalla nähdään vahvasti myös pakanallisemmat ilmentymät, kuten 

noidat, tietäjät, demonit yms.209 

 

Terry Gilliamin ”Monty Python ja Graalin malja” on herättänyt paljon keskustelua 

elokuva-alan lehdistössä elokuvan ilmestymisen jälkeen ja vielä paljon sen jälkeenkin. 

Terry Gilliamin tuotos kuningas Arthurin legendasta toi legendan otsikoihin ja osaltaan 

arkipäiväisti legendaa. ”Monty Python ja Graalin malja” on toiminut varmasti 

inspiraationa lukuisille sitä seuranneille elokuville ja on osaltaan rakentanut sillan 

historiallisen elokuvan ja fantasian välille. Näkyvä elementti elokuvassa on myös 

vakavana pidetyn legendan yhdistämisen huumoriin muuttamalla tarina satiiriksi ja 

parodiaksi. Tätä voidaan pitää ”legendan raiskauksena”, tai hedelmällisenä tapana 

hahmottaa legendaa. Ellen Bishop kirjoittaa, että Monty Pythonin ja Graalin maljan 

parodia voidaan hahmottaa komedian karnivaalismin muodoksi – komedian tyyppi, joka 

yleistyi renessanssin aikaan. Näin ollen halutessaan ”Monty Python ja Graalin malja” 

                                                                                                                                          
206 Murrell, Elizabeth, History Revenged, Monty Python translates Chrétien  Troyes´s Perceval or the 
story of the Grail (again). Journal of Film an Video, nr 1 Spring, USA 1998, s. 50–62. 
207 Gow, 1975, s.40. 
208 Gow, 1974,  s.12–17. 
209 Rubenstein, 1975, s.16. 
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voi esittää olevan myös keskiaikaisen komedian muoto, jolle oli juuri tyypillistä 

parodioida ja tehdä huumoria kurjistakin asioista. Bishop selittää, että keskiajalla juuri 

naurun avulla voitiin käsitellä kaikkia asioita.210 

 

6.3.3. Excalibur 

 

John Boormannin vuonna 1981 ohjaama elokuva ”Excalibur” ei leikittele kuningas 

Arthurin legendalla Monty Pythonin tapaan, vaan suhtautuu siihen pikemminkin 

kunnioittavalla vakavuudella. Elokuva on kuvaukseltaan hyvin kaunis ja visuaalinen. 

Erityisesti luontoa ja metsää kuvataan kauniina ja mystisenä paikkana, tätä tehostetaan 

värispoteilla ja vihreällä yleisvalolla. Elokuva pyrkii käsittelemään Arthurin legendaa 

alusta loppuun aloittaen Arthurin isästä, kuningas Utherista. Elokuvassa näytetään 

Arthurin syntymä ja nuoruus, kuninkaaksi nousu, Camelot ja pyöreän pöydän ritarit, 

kuin myös kuningatar Guenevere ja Arthurin sisar Morgana. Elokuva huipentuu Graalin 

maljan etsintään ja kuningaskunnan kurjistumiseen. Lopussa ritari Perceval löytää 

Graalin maljan, joka antaa voimaa Arthurille hänen viimeiseen taistoonsa. Elokuvan 

ohjaaja John Boorman on kertonut, että hän määrätietoisesti päätti kertoa Maloryn 

tarinan ”Le Morte d´Arthur” (1470) uudestaan, vaikkakaan lopputulos ei ole 

elokuvaversio Maloryn tekstistä.211 Elokuvassaan ”Excalibur” Boorman on käyttänyt 

paljon omaa mielikuvitustaan ja luovuuttaan visualisoidessaan tarinaa, vaikka hän 

mukailee tarinaa melko uskollisesti. Boorman kertoo, että vaikka myytit elokuvan 

taustalla ovat yhtenäisiä ja toisiinsa liittyviä, niitä voi muokata melko vapaasti ilman, 

että niiden merkitys muuttuu.212 

 

Boorman arvelee, että mikäli kuningas Arthur oli historiallinen henkilö, hän on elänyt 

noin 500-luvulla. Hänen mielestään historiallinen totuus ei ole elokuvan kannalta 

olennaista, vaan tärkeää on myyttinen totuus ja menneisyys. Hän kertoo sijoittaneensa 

legendan mielikuvitukselliseen aikakauteen, Tolkienin termeillä ”Keskimaahan”. 

Boorman ei puhu legendan uudelleen näyttelemisestä näyttelijöille, vaan uudelleen 

                                                
210 Bishop, Ellen, Bakhtin, Carnival and Comedy – The New Grotesque in Monty Python and the Holy 
Grail. Film Criticism, vol XV, Fall no. 1, USA 1990, s. 49–50. 
211 Harty, 2002, s.21. 
212 Kennedy, 1981, s. 34. 
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luomisesta. Elokuvan idea on pohjimmiltaan kuvaus kristinuskon tulosta ja vanhan 

uskonnon katoamisesta, jonka myötä kristitty sivilisaatio levisi myös Brittein Saarille. 

Taikausko ja magia katoavat maailmasta ja muuttuvat reaalitodellisuudesta alitajuntaan, 

kuten käy myös elokuvan velho Merlinille.213  

 

Boorman kertoo, että Merlinin hahmo on aina kiehtonut häntä Arthurin legendasta 

eniten. Hän esittää Merlinin eräänlaisena alkemistina, jonka tarkoitus on parantaa jo 

valmiita asioita. Muuttamalla tapahtumien kulkua Merlin muuttaa tulevaisuutta, eikä se 

tapahdu aina onnistuneesti. Boormannin mielestä ajatus on kuitenkin erityisen kiehtova. 

Boorman kertoo esittäneensä idean elokuvasta jo kymmenen vuotta ennen sen 

kuvaamista. Boormannin idea kuningas Arthurin legendan elokuvaversiosta ei 

kuitenkaan kiinnostanut elokuvayhtiöitä, jotka olivat kiinnostuneet 70-luvulla lähinnä 

science fictionista. 70-luvun lopussa, viiden vuoden yrittämisen jälkeen, Arthurin 

legendaan pohjautuvaan fantasiatarinaan alettiin uskoa myös elokuvayhtiöissä yleisön 

selvästi kiinnostuttua fantasiasta. Boormannin luoma myyttinen maailma onnistuttiin 

80-luvulla muuttaman fantasiaelokuvan myötä rahaksi.214 Boorman arvelee science 

fiction ja etenkin Star Wars elokuvan vaikuttaneen fantasiaelokuvien suosioon.215 

 

Kuningas Arthur on elokuvan keskeinen henkilö, mutta ehkä nimenomaan Merlin 

nousee Boormannin elokuvan päähenkilöksi, jonka mukaan hän ajattelikin aluksi 

nimetä elokuvan. Arthur esittää oman roolinsa elokuvassa täyttämällä kohtalonsa.216 

Naisen rooli Boormannin elokuvassa on seksuaalinen. Igrayne ja Guenevere joutuvat 

intohimon uhreiksi, joka muuttaa ratkaisevasti heidän elämäänsä. Arthurin sisarta 

Morganaa ei sitä vastoin esitetä objektin kaltaisena hahmona, vaan enemminkin 

syöjättärenä. Boorman on yhdistänyt Morganan rooliin myös Avalonin saaren 

tietäjänaisen Vivianin roolin. Tämän vuoksi Morganan roolista tulee erityisen voimakas, 

jopa miehekäs.217 Mielestäni ”Excalibur” kuvaa kuitenkin enemmän miesten 

yhteiskuntaa kuin naisten. Naiset nähdään elokuvassa miehen silmin joko syöjättärinä 

tai objekteina – molemmissa rooleissa korostuu kuitenkin seksuaalisuus. 

                                                
213 Kennedy, 1981, s. 31–35. 
214 Strick, 1980, s.168–171. 
215 Yakir, 1981, s. 49. 
216 Strick, 1980, s. 168–171. 
217 Yakir, 1981, s. 50–51. 
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Mielenkiintoinen rooli on elokuvassa myös Lancelotilla, joka ensisilmäykseltä rakastuu 

Gueneveriin. Boormannin elokuvassa Lancelot ei avioidu Elainen kanssa, vaan hän 

kaipailee Gueneveria koko elokuvan ajan. Lancelotin urhea ritarius ei pääse 

oikeuksiinsa ”Excaliburissa”, vaan hänet kuvataan pikemminkin rakastajana. 

 

Päällimmäisenä ”Excaliburista” jää mieleen kauniit maisemat ja näyttelijät. Elokuvan 

myyttinen ympäristö on kiehtova ja mukaansatempaava fantasiataru. Elokuvan 

tekniikka näyttää paikoitellen hieman kömpelöltä ja elokuvan lavasteet näyttävät 

joissain kohtauksissa lähinnä teatterinlavasteilta, eikä aidolta ympäristöltä. Elokuvan 

tunnelmaa alleviivataan dramattisella musiikilla (Carmina Burana), joka helpottaa 

elokuvan tunnetilojen ymmärtämistä ja pyrkii lisäämään jännitystä. Ehkä elokuvan 

puitteet ovat tarinaakin kiinnostavammat, sillä niitä ihastellessa ei välttämättä huomaa 

tarun hengästynyttä kerrontaa. Legendan tarinaa pyritään viemään ehkä liiankin 

kiirehtimällä eteenpäin, eikä asioiden selittelylle jää aikaa. Ehkä Boormannin ideana 

onkin ollut, että ”yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa”.  

 

6.3.4. Merlin 

 

Vuonna 1998 Hallmark ja NBC televisio päättivät tehdä neljän tunnin mittaisen 

minisarjan ”Merlin”. Televisioon suunnattu minisarja houkuttelikin katsojia television 

ääreen ja 30 miljoonaa dollaria maksanut televisiosarja keräsi odotetun 

katsojamäärän.218 Minisarja on tallennettu vajaan kolmen tunnin mittaiseksi 

elokuvaversioksi, joka on vuokrattavissa ja ostettavissa. Steve Barronin ohjaama 

elokuva ”Merlin” sisältää tuttuja aineksia kuningas Arthurin legendasta, mutta siitä 

löytyy paljon mielikuvituksellisia lisiä. Esimerkkielokuvistani ”Merlin” on myös 

mielikuvituksellisin ja hyödyntää paljon 1900-luvun lopun tekniikkaa, joka salli näyttää 

tulta syökseviä lohikäärmeitä, puhuvan kallion ja hevosen, lentäviä ja ajatuksen 

voimalla liikkuvia hahmoja. Elokuva on omaelämänkerrallinen kuvaus taikurina 

kuvatun Merlinin elämästä. Elokuvan alussa vanha Merlin alkaa kertoa omaa 

elämäntarinaansa. Elokuvan tärkeä teema on “vanhan maailman“ katoaminen ja “uuden 

                                                
218 Harty, 2002, s. 26. 
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maailman“ synty. “Vanhalla maailmalla” tässä yhteydessä tarkoitetaan yhteiskuntaa, 

jota hallitsee vanha uskonto. “Uusi maailma“ taas tarkoittaa kristillistä yhteiskuntaa. 

 

Kevin J. Harty kritisoi teoksessaan ”Cinema Arthuriana” elokuvakäsikirjoitukseen 

lisättyjä henkilöitä, joilla ei ole pohjaa Arthurin legendassa. Etenkin häntä ihmetyttää 

kuningatar ja noita Mab, Morgan Le Fey ja Friik.219  Kuningatar Mab on Merlinin pahin 

vihollinen ja vastavoima, vaikka hän alun perin opetti Merlinin taikomaan. Merlin 

kuitenkin katkeroituu Mabille, joka tapattaa hänen kasvattiäitinsä. Mielestäni kuningatar 

Mabin rooli on verrattavissa ”Avalonin usvien” Vivianiin. Tosin Mabilla on myös sisar, 

veden haltiatar, joka edustaa legendasta tuttua roolia ojentamalla Merlinille Excalibur-

miekan. Häntä voidaan myös pitää elokuvan Vivian-hahmona. Kuningatar Mabilla on 

palvelija Friik, joka esitetään lähinnä menninkäisenä. Kyseessä lieneen käsikirjoittajien 

mielikuvituksen tuote menninkäisestä, joka voitiin helposti liittää keskiajan maastoon. 

Elokuvan Morgan ei ole yhtä jalo ja hienostunut ylhäinen nainen, vaan hänet kuvataan 

jo fyysisesti erikoisen näköisenä suippokorvana, mikä on hieman poikkeava tapa kuvata 

kuningas Arthurin sisarta.  

 

Elokuvan Merlin ei ole suuri velho tai tietäjä, hän itse kertoo osaavansa lähinnä 

käsitaikuutta. Mabin opissa hän ei päässyt käsillä taikomisen astetta ylemmälle 

taikomisen tasolle, sillä hän ei ollut motivoitunut oppimaan noituutta. Merlin on 

elokuvan hyvin inhimillinen päähenkilö, vaikkakin tunnetaan taikurin roolistaan. Hänen 

rakastettunsa Nimue on myös tuttu henkilö Arthurin legendasta. Elokuvassa juuri 

Nimue kertoo Merlinille Graalin maljasta. Richmond kiittelee elokuva-arvostelussaan, 

että elokuvan avautuu helposti myös Arthurin legendasta tietämättömille. Elokuvassa on 

runsaasti myös romantiikkaa, etenkin Merlinin ja Nimuen romanssin muodossa. 

Richomd kuvaa elokuvan päähenkilöä sankarilliseksi ja traagiseksi ambivalentiksi 

hahmoksi. Yleensäkin Richomd suosittelee ”Merlin” - elokuvaa sopivaksi koko 

perheelle. Hänen mielestään elokuvaan on onnistuneesti loihdittu mielenkiintoinen 

fantasiamaailma, joka lumoaa kaikenikäisen katsojan. Emotionaalisesti latautunut 

                                                
219 Harty, 2002, s. 26. 
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kerronta, sopiva määrä taistelua ja toimintaa sekä 90-luvun tehosteet takaavat hänen 

nähdäkseen tässä tapauksessa erittäin mukaansatempaavan kokonaisuuden.220  

 

Arhur esiintyy elokuvan loppuosassa merkittävässä roolissa, mutta elokuvan alkuosassa 

seikkailee ainoastaan Merlin. Elokuvan puolen välin tuntumassa astuvat mukaan Arthur, 

kuningatar Guinevere ja ritari Lancelot. Kuninkuutensa alussa Arthur rakentaa 

Camelotin kaupungin, jota hän aikoo johtaa demokraattisesti kansalaisten hyväksi. 

Arthurin, Lancelotin ja Guineverin kohtalokas kolmiodraama on mainittavassa osassa 

myös tässä elokuvassa, johtaen lopulta Camelotin kuningaskunnan suuriin ongelmiin ja 

Lancelotin vaimon Elainen itsemurhaan. Morgan Le Feyn poika Mordred221 taistelee 

elokuvan lopussa kaksintaistelun isänsä kanssa, jossa molemmat haavoittuvat vakavasti. 

Mordred kuolee heti, Arthur vasta Merlinin toimitettua Excalibur-miekan takaisin veden 

haltiattarelle. Elokuva ei lopu kuitenkaan tähän, kuten monet muut elokuvat. Ensiksi 

Merlin ja Friik yhteistuumin tuhoavat pahan noita-Mabin. Sen jälkeen Camelot pelastuu 

kuin ihmeen kaupalla, kun Lancelotin poika Galahad löytää Graalin maljan ja tuo sen 

mukanaan Camelottiin. Elokuvassa kerrotaan kuinka pimeyden ja kuoleman aika väistyi 

silloin ja maa puhkesi taas kukkaan. Merlin vetäytyy viettämään vanhuutensa 

rakastettunsa Nimuen kanssa. 

 

”Merlin” -elokuva ei ole kovinkaan syvällinen pohdinta tai tulkinta Arthurin legendasta. 

Lähinnä kyseessä on itsenäinen fantasiaelokuva, jonka inspiraationa toimii kuningas 

Arthurin legenda ja etenkin sen henkilögalleria. Vanha legenda luo elokuvalle 

kiinnostavan pohjan, joka luultavasti omalta osaltaan on tuonut katsojia tämän elokuvan 

pariin. Teknisine fantasiaelementteineen ”Merlin” elokuva on tyypiltään lähimpänä 

puhdasta fantasiaa kuin historiallista elokuvaa. Toisaalta taas fantasiaelementtien 

runsauteen on saattanut vaikuttaa niiden tuottamisen helppous tekniikan kehittyessä, 

eikä esimerkiksi ”Excalibur” ole sen vähempää fantastinen kuin ”Merlin” vaikka siinä 

ei teknisiä fantasiaelementtejä yhtä runsaasti esiinny.  

 

 

                                                
220 Richmond, USA 1998, s. 43. 
221 Mordred on Morgan Le Feyn ja hänen veljensä Arthurin poika. Poika syntyi, koska noita Mab muutti 
Morgan Le Feyn ulkomuodon Lady Marianaksi, jotta Arthur pahaa aavistamatta ihastuisi tähän. 
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6.3.5. Avalonin Usvat 

 

Uli Edelin vuonna 2001 ohjaama elokuva ”Avalonin Usvat” (The Mists of Avalon) 

pohjautuu Marion Zimmer Bradleyn kuuluisaan samannimiseen romaaniin vuodelta 

1982. Elokuva on alun perin tehty kaksiosaiseksi televisiosarjaksi Turner Network 

Televisiolle.222 Televisioesityksen jälkeen elokuva on tallennettu yksiosaiseksi 

elokuvaversioksi. Elokuva on ostettavissa ja vuokrattavissa, mutta sitä ei ole näytetty 

elokuvateattereissa. Alkuperäinen romaani on kerronnaltaan melko feministinen ja 

painottaa alkukantaisen muinaisuskon roolia. Myös elokuvassa korostuu Arthurin 

taruun liittyvien naisten rooli ja elokuva kertoo alkukantaisesta uskonnosta, jossa äiti 

maan rooli on hallitseva.  Taistelut ja ritarit jäävät sivuosaan, vaikkakin ne esiintyvät 

merkittävinä tarinan rakennusaineina. Elokuvan käsikirjoittajalla Gavin Scottilla oli 

paljon materiaalia romaanissa elokuvaa varten, eikä hän edes yrittänyt Boormannin 

tavoin kertoa koko tarinaa elokuvassa. Elokuvassa nähdään paljon sivujuonia, vaikka 

osa legendan henkilöistä puuttuu.223  

 

Elokuva kertoo kuningas Arthurin tarinasta. Legendaa pyritään mukailemaan, mutta 

kuvaan tuodaan myös uusia ulottuvuuksia. Legendasta on poimittu mukaan elokuvasta 

myyttinen Avalonin saari ja sen ylipapitar Vivian, mutta kristinuskoon viittaava Pyhä 

Graalin malja ei esiinny niin Bradleyn romaanissa kuin elokuvassakaan. Elokuva 

seikkailee kuningas Arthurin legendan tutuissa paikoissa: Cornwallissa, Camelotissa ja 

Lothianassa. Tämän lisäksi liikutaan myös Avalonin saaren mystisellä maaperällä, joka 

on tavallisen ihmisen silmiltä peitossa usvaverhon suojissa. Tästä elokuvan nimi – 

”Avalonin Usvat”. Avalon edustaa alkukantaista uskontoa ja sen roolia Brittein Saarilla. 

Elokuvan aikana kristinusko valtaa nämä saaret, ja yhä harvempi harjoittaa vanhaa 

uskontoa. Avalon katoaa elokuvan aikana hiljalleen ihmisten muistista ja lopulta 

erkanee kokonaan muusta maailmasta. Elokuvassa ja kirjassa Arthurin tehtävä on hallita 

niin kristittyjä kuin myös vanhan uskonnon kannattajia tasavertaisina, ja näin vaalia 

myös Avalonia. Arthur ei kuitenkaan täysin onnistu tehtävässään, ja muinaisusko sekä 

Avalon saavat elokuvassa väistyä kristinuskon tieltä. Elokuvan aikana Avalonin usvat 

                                                
222 De Weever, 2002, s. 61. 
223 Harty, 2002, s. 26 
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alkavat konkreettisesti pikkuhiljaa täyttää enemmän maisemaa; elokuvan alun kirkas 

taivas muuttuu yhä pilvisemmäksi loppua kohti. 

 

Elokuvan päähenkilö on Morgaine. Hänen roolinsa elokuvassa on olla Arthurin sisar ja 

Järven valtiattaren Vivianin oppilas. Samalla hän toimii elokuvan sisäisenä kertojana. 

Muita henkilöitä elokuvassa ovat Arthur ritareineen ja kuningatar Guenevere, ritari 

Lancelot, velho Merlin, Uther, Arthurin ja Morganan äiti Igrayne sekä sisarensa 

Morgause perheineen sekä sisar Vivian, joka toimii myös Avalonin ylipapittarena. 

Lopussa esiintyy myös Morganan ja Arthurin poika Mordred. Naisten roolit ovat 

elokuvassa merkittävämpiä kuin miesten. Tärkeässä roolissa on elokuvan alussa 

Igrayne, joka synnyttää Arthurin kuningas Utherille, ja hänen tyttärensä Morgan. 

Igraynen sisaret Vivian ja Morgause ovat elokuvan voimanaisia, Vivian Avalonin 

papittarena ja Morgause hänen kilpailijanaan ja pohjoisen arvovaltaisena 

kuningattarena. Kuningatar Gueneveren rooli on elokuvassa melko väritön 

taustahenkilö, vaikka kirjassa hänet esitetään lähes fanaattisena kristinuskon kannattaja, 

joka vaati Arthuria vetämään alas Avalonin liput ja laittamaan kristilliset symbolit 

tilalle. Gueneveren suurin huoli on sekä romaanissa että elokuvassa hänen 

lapsettomuutensa. Gueneveren traumaattinen luonne korostuu etenkin romaanissa, jossa 

kuvataan hänen avaran paikan kammoaan. Kristinuskoa tuodaan esiin Bradleyn 

tarinassa juuri Gueneveren kautta, mikä vaikuttaa kristinuskon negatiiviseen 

esittämiseen. 

 

Morgan sitä vastoin edustaa vanhaa muinaisuskontoa, ja hänet kuvataan vahvana 

naisena niin henkisesti kuin fyysisestikin. Hän kykenee urhoollisesti puolustautumaan 

aseistetuilta hyökkäyksiltä ja vetämään nuolen irti rinnastaan haavoittumatta. 

Nuoruutensa Morgain viettää Avalonin saarella opissa. Morgainen opintien päättää 

tätinsä Vivianin järjestämä Belfanan riitti, jossa hän tietämättään rakastelee veljensä 

kanssa tullen raskaaksi. Vivianin idea on saada Arthurille tästä hyvä perillinen, mutta 

Morgana ei voi antaa anteeksi Vivianille sukurutsauksen aiheuttamista. De Weever on 

esittänyt, että Morganan ja Arthurin välinen sukurutsa on erittäin olennainen agentti 

elokuvassa ja johtaa lopulta Camelotin tuhoon. Bradleyn esittämä Morgain mukailee 

hänen mielestään Geoffrey Monmouthin ”Vita Merlinin” esittämää Morgausea, joka 
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esitetään Morgainena. Tarinan ensimmäiset versiot eivät vielä sisällä insestiä224, mutta 

Malory tuo ne ensimmäisenä mukaan tarinaan.225  

 

Bradleyn Morgain jatkaa elämäänsä ja elää kohtaloaan tapahtuneen jälkeenkin. Hän 

jättää Avalonin, mutta omien sanojensa mukaan ei koskaan jättänyt ”suurta äitiä”. Hän 

jättää poikansa Mordredin Morgause-tätinsä hoitoon. Pojasta varttuu aikanaan Arthurin 

tuhoaja. Mordred ei tuhoa isäänsä kuitenkaan pahuuttaan, vaan myös hän, kuten 

muutkin elokuvan henkilöt ymmärtävät kohtalonsa. Hahmot eivät ole hyviä tai pahoja, 

jokainen vain pyrkii täyttämään kohtalonsa ja seuraamaan sitä. Henkilökohtaisille 

valinnoille ei jätetä tilaa. Kohtalonomainen ajattelutapa esiintyy niin muinaisuskonnon 

kannattajien kuin myös kristittyjen parissa, jotka etsivät Jumalan tahdon toteutumista. 

Kohtalonomainen ajattelu kuvaa myös keskiaikaa, johon tämä fantasiaseikkailu onkin 

löyhästi kiinnitetty. 

 

6.3.6. Kuningas Arthur 

 

Uusin keskiaikaa kuvaava elokuva on Antoine Fuquan ohjaama “Kuningas Arthur” 

(King Arthur) –elokuva, joka sai ensi-iltansa elokuussa 2004. Kyseinen elokuva erottuu 

muista tuoreimmista kuningas Arthurin tarua kuvaavista elokuvista realistisuudellaan ja 

vakavuudellaan. ”Kuningas Arthur” on luonteeltaan lähinnä toimintaelokuva fantasian 

tapaan kuvatussa keskiaikaisessa miljöössä. Elokuvan Arthur on roomalainen sotaurho, 

joka yhdisti joukkonsa Brittein Saarten alkuperäisväestön piktien kanssa sakseja 

vastaan. Lyömällä saksit Arthur ansaitsi paikkansa Brittein kuninkaana, eikä 

legendaarisen Excalibur–miekan avulla. Elokuvan alussa mainitaan, että 

varhaiskeskiajalta peräisin olevalle legendalle kuningas Arthurista on vastikään löydetty 

myös historiallisia todisteita. ”Kuningas Arthur” -elokuva on toimintaelokuva, jolle 

historiallinen aikakausi toimii lähinnä lavasteen tavoin. Elokuva-arvostelussa Todd 

McCarthy onkin luonnehtinut, että tyypiltään ”Kuningas Arthur” vastaa lähinnä 

                                                
224 Insestillä De Weever tarkoittaa sitä, kun Morgain ja Arthur tietämättään toistensa kanssa rakastelivat 
yhdessä. Tämän järjesti ylipapitar Vivian ja Merlin, joidenka huostassa nuoret olivat. 
225 De Weever, 2002, s. 63. 
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elokuvaa ”Braveheart” (1995).226 Molemmat elokuvat ovat toimintaelokuvia, jotka 

sijoitetaan keskiaikaiseen Iso-Britanniaan.  

 

Antoine Fuquan elokuva ”Kuningas Arthur” on hyvä vertailukohta 1900-luvun lopun 

fantasiaelokuville. Se eroaa luonteeltaan etenkin siinä, että se ei pyri esittämään 

keskiaikaa maagisena eikä esitä yliluonnollisia elementtejä elokuvassa lainkaan. 

Elokuva ei lähentele kerronnaltaan fantasiaa; jopa legendan tunnetuin velho Merlin 

esitetään Antoine Fuquan versiossa vanhana ja viisaana miehenä ilman yliluonnollisia 

kykyjä. Elokuva pikemminkin vesittää legendalle tyypilliset yliluonnolliset elementit, 

jotka liittyvät legendassa kuningas Arthurin kuninkuuteen. Fantasiaan viittaavat 

ainoastaan henkilöiden puvustus ja maisemat, jotka ovat täysin verrattavissa 1900-luvun 

lopun fantasiaelokuviin kuningas Arthurista. Sitä vastoin elokuva pyrkii antamaan 

erittäin rationaalisen kerronnan kuningas Arthurin legendasta. Elokuvan motiivina on 

kertoa realistinen kertomus siitä kuinka Arthur sai kuninkuuden taistelun kautta. 

Elokuvan aiheena ei näin ollen olekaan alkuperäinen kuningas Arthurin legenda, vaan 

tätä käytetään lähinnä elokuvan taustana. 

 

Elokuvan pyrkimyksenä on naispääosaa esittävän Keira Knightleyn mukaan tuoda esiin 

todellinen historia legendan sijaan. Elokuvassa esitetyn teorian mukaan Arthur olisi 

ollut roomalainen kenraali nimeltään Arturius Rex, jonka hauta on myös löydetty 

Englannista.227 Andy Lowe luonnehtii, että elokuva kertoo pikemminkin Arthur-

nimisestä miehestä kuin Arthur Kuninkaan legendasta228, mikä on erittäin osuvasti 

mainittu. Todd McCarthy kritisoi, että ”Kuningas Arthur” ei täytä oletuksia ja 

odotuksia, joita elokuvan katsojat yleisimmin odottavat. Elokuvassa ei näytetä 

kolmiodraamaa Arthurin, Guineveren ja Lancelotin välillä. Eikä elokuva ole myöskään 

hauska, kuten ”Pirates of Caribbean” ohjaajalta Jerry Bruckheimerilta ja Disneyltä voisi 

olettaa. Elokuva on olemukseltaan enemmän eurooppalainen kuin amerikkalainen 

elokuva.229 

 

                                                
226 McCarthy, 2004, s. 22. 
227 Schneller, Johanna: Knightley in Shining Armor. Premiere, June, USA 2004, s. 52. 
228 Lowe, 2004, s. 38. 
229 McCarthy, 2004, s. 22 
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Elokuvassa pääosassa ovat näyttävät taistelut, kamppailut roomalaisten, saksien ja 

piktien välillä. Alkuperäisestä legendasta tutut hahmot ovat osittain mukana tässä 

elokuvassa, tosin heidän roolinsa on järjestetty uuteen uskoon. Arthur-kuninkaan 

uskollinen ritari Lancelot on elokuvan keskeisessä tutussa roolissa, samoin ritarit 

Galahad ja Gawain. Kuningatar Guinevere on esitetty piktien, englantilaisten heimojen 

kuningattareksi, jonka Arthur pelastaa. Guinevere ei ole tässä elokuvassa oppinut ja 

hurskaan kristitty nainen, kuten häntä on perinteisesti esitetty, vaan miesten mukana 

taisteleva, lujaluonteinen ja perinteisiä maskuliinisia arvoja edustava nainen. Voidaan 

ajatella, että 2000-luvulla myös kuva naisesta on muuttunut. Nainen saa paikan miehen 

rinnalla fyysisesti tasavertaisena, samalla hän säilyy kuitenkin kauniina ja viehättävänä. 

Naisen roolissa yhdistyvät perinteinen maskuliinisuus ja feminiinisyys 2000-luvun 

elokuvissa. 
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7. Keskiajan kuvaus elokuvaesimerkkien pohjalta 

 

Tässä luvussa analysoin sitä, miten keskiaikaa konkreettisesti pyritän filmatisoimaan ja 

esittämään elokuvissa, sekä kuningas Arthurin legendaa kuvaavien esimerkkielokuvien 

antamaa kuvaa keskiajasta. Pohdin niitä periaatteita, joidenka mukaan historiaa voidaan 

ylipäänsä muokata elokuvaviihteeksi: mitä elementtejä on lisättävä tai poistettava, miten 

saada jännitystä, miten muuttaa tarina visuaaliseen muotoon, mitä on erityisesti otettava 

huomioon jne. Keskiajan kuvaamiseen liittyy yleisesti karuutta, joka on luonteeltaan 

sekä henkistä, että fyysistä. Tarkistelen aluksi keskiajan ulkoista miljöötä 

elokuvaesimerkeissä. Pohdin millaisena keskiaikainen ympäristö on haluttu kuvata ja 

miten tämä on käytännössä toteutettu.  Esitän myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

keskiajan kuvaamiseen yleisellä tasolla. Kolmannessa alaluvussa tämän jälkeen pohdin 

elokuvaesimerkkien henkistä miljöötä, eli sitä millaisena keskiajan ihmisen elämä 

kuvataan. Kerään niitä seikkoja, jotka värittävät keskiaikaisen ihmisen elämää 

elokuvissa, mietin elokuvien yhteneväisyyksiä ja eroja. Poimin yleisiä periaatteita ja 

uskomuksia, jotka ovat läsnä keskiaikaisessa elämässä elokuvaesimerkkien mukaan. 

Tarkastelen myös sukupuolten rooleja ja ihmisten suhdetta esimerkiksi magiaan, 

uskontoon ja kohtaloon. Analyysi perustuu lähilukuun, aikalaisarvosteluihin ja 

myöhempiin kommentteihin sekä tutkimuskirjallisuuteen. 

 

7.1. Tarinan muokkaaminen elokuvaviihteeksi 

 

Mikäli historiaa halutaan esittää elokuvan muodossa, on tarinaan usein tehtävä 

rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi tarinaan sisältyvää aikaa tiivistetään ja useampi 

hahmo saatetaan sulauttaa yhdeksi hahmoksi elokuvassa.230 Etenkin kuningas Arthurin 

legendaa kuvaavissa elokuvissa Arthurin sisaren rooliin on sulautettu useampia 

hahmoja. Elokuvassa ”Excalibur” kuninkaan sisar Morganassa yhdistyy sisaren ja 

veden valtiattaren Vivianin rooli. Vedenhaltian rooli on myös muuttanut tässä 

yhteydessä ilkeäksi noidaksi. Elokuvissa ”Avalonin Usvat” ja ”Merlin” Arthurin sisar 

omaa yliluonnollisia kykyjä, mutta veden valtiatar ja noitahahmo esitetään kaikki 

erikseen, eri elokuvissa hieman eri nimillä. Toplin kertoo, että haluttaessa kertoa 

                                                
230 Toplin, 2002, s. 60–61. 
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laajemman tapahtuman tai ajanjakson historiaa, teemaa lähestytään usein 

henkilöhistorian kautta. Esitykseen valitaan muutama hahmo, joita käytetään esimerkin 

tapaan. On helpompi kuvata muutaman henkilön historiaa kyseisessä tapahtumassa 

kuin tarkastella tapahtumaa ns. ylhäältä käsin. Elokuvat eivät näin ollen useinkaan 

anna laajaa kokonaiskuvaa historiallisista tapahtumista.231 Elokuvissa ei yleensä kuvata 

kaikkia Arthurin ritareita, vaan pääroolin saa muutama heistä. Eri elokuvat ovat 

jakaneet päärooleja eri ritareille joita näytetään elokuvassa enemmän, kuin muita 

Arthurin ritareita. 

 

Elokuvaan liitetään myös usein myös fiktiivisiä hahmoja historiallisten hahmojen 

lisäksi helpottamaan tapahtumien kulun sujuvuutta. Periaatteena usein on, että 

liittämällä hiukan fiktiota mukaan voidaan esittää todellisempi yleiskuva. Juuri tästä 

seikasta historiallisia elokuvia usein kritisoidaan.232 Kuningas Arthurin legendaa 

kuvaavissa elokuvissa esiintyy lähes kaikissa legendan ulkopuolisia hahmoja sen 

lisäksi, sen lisäksi, että heidän roolejaan on yhdistelty. Elokuvan ”Excalibur” ohjaaja 

John Boorman kertookin, että hänellä ei ole ollut pyrkimyksenä autenttisen legendan 

esittäminen, vaan ennen kaikkea oman tulkinnan luominen legendasta.233 Tämä johtaa 

hahmojen muuttumiseen, joka perustuu tulkintaan. Elokuvassa ”Merlin” esiintyy 

eniten täysin fiktiivisiä perinteisen legendan ulkopuolelle kuuluvia hahmoja, kuten 

Friik-menninkäinen ja Mab-noita. Legendan hahmoja hajauttamalla voidaan luoda 

uusia hahmoja, joiden olemus usein jää yksipuoliseksi.  

 

Nähtävästi fantasiaelokuvia lähentyvät elokuvat tuottavat juuri enemmän fiktiivisiä 

henkilöhahmoja kuin realistisemmat keskiaikakuvaukset. Fantasiaelokuvissa hahmojen 

ei tarvitse edes pyrkiä olemaan uskottavia, kuten muissa historiallisissa kuvauksissa. 

Sen sijaan uusimmassa kuningas Arthurin legendaa kuvaavassa elokuvassa ”Kuningas 

Arthur” jopa perinteisen fiktiivisistä hahmoista on pyritty tekemään historiallisen 

uskottavia. Esimerkiksi velho Merlin on kuvattu alkuperäisheimon vanhana ja viisaana 

johtajana, ja yliluonnolliset kyvyt sivutetaan täysin. Samoin Arthurin kuninkuuteen 

                                                
231 Toplin, 2002, s. 60–61. 
232 Toplin, 2002, s. 60–61. 
233 Kennedy, 1981, s. 33. 
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liittyvät tarut, kuten tarina Excalibur–miekasta, jonka veden valtiatar hänelle antoi, on 

sivuutettu. Excalibur miekka on kuvattu arkipäiväistettynä tavallisena miekkana. 

 

Sellaiset historialliset elokuvat, jotka kuvaavat tarkasti määriteltyä historiallista 

tapahtumaa tai oikeita historiallisia henkilöitä, ovat erittäin alttiita kritisoinnille. Tämän 

takia on helpompi olla edes pyrkimättä täysin autenttiseen historian kerrontaan ja tehdä 

elokuvasta ainakin osittain fiktiivinen. Historiallisen elokuvan onnistumista ei takaa 

edes historiallisten asioiden onnistunut esittäminen, mikäli elokuva on yleisön mielestä 

tylsä. Elokuvien tulee sisältää elementtejä, jotka vangitsevat yleisön huomion. 

Elokuvan juonen ei tule olla liian ennalta arvattavissa ja elokuvien tulee sisältää 

tarpeeksi toimintaa. On muodostettava sellaisia henkilöhahmoja, jotka ovat tarpeeksi 

monipuolisia ja kiinnostavat yleisöä. Yleisön tulee myös voida samaistua 

henkilöhahmoihin. Elokuvissa usein historian muutosvoimina esitetään muutamaa 

henkilöhahmoa. Henkilöitä, jotka todella pääsevät päämääriinsä ja muuttavat maailmaa 

ympärillään.234 Ihmiset haluavat nähdä elokuvissa maailman, jossa asiat tapahtuvat 

helpommin. Maailman, jossa muutokset voivat tapahtua. Mitä kauemmaksi edetään 

todellisesta historiasta, sitä lähemmäs pääsemme fantasiaa. Fantasiamaailma 

kehyksenä sallii moninaisuutta reaalista kerrontaa laajemmin. 

 

Elokuvissa pyritään myös usein esittämään loppuratkaisu, joka jollakin tapaa ratkaisee 

tilanteen ja laukaisee jännityksen jota elokuva on pyrkinyt kuvauksen ajan 

synnyttämään. Joskus loppuratkaisun tekaiseminen voi jäädä teennäiseksi.235 Kuningas 

Arthurin legendaa kuvaavat elokuvat huipentuvat perinteisesti valtakunnan 

kurjistumiseen ja Graalin maljan etsintään. Kuningas Arthurin hallintokautta kuvataan 

eräänlaisena kultakautena, joka loppuu hänen kuolemansa myötä. Elokuvan lopussa 

Arthur saa perinteisesti surmansa ja Excalibur-miekka palautetaan veden valtiattarelle 

heittämällä se veteen. Tähän liittyy toivo, että on tuleva vielä hallitsija, joka on kyllin 

hyvä saadakseen Excaliburin omaan käyttöönsä. Arthurin legendaa kuvaavien 

elokuvien loppukuvissa usein näytetään kuinka Arthur siirtyy ajasta ikuisuuteen 

purjehtien lautalla haltioiden saattamana kohti ulappaa. Onnettoman epämääräinen 

loppu ei näytä tyydyttävän nykypäivän makua.  

                                                
234 Toplin, 2002, s. 97–124. 
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”Monty Python ja Graalin malja” (1974) jättää lopun avoimeksi. Arthur ei toki kuole 

tässä elokuvassa, sillä hän ei onnistu edes pääsemään Graalin maljan luokse ennen 

pidätystään, johon elokuva yllättäen katkeaa. Uusimmissa Arthurin legendaa 

kuvaavissa elokuvissa näytetään olevan hieman kyllästyneitä tämänkaltaiseen 

avoimeen ja surkeaan loppuun. Elokuva ”Merlin” tarjoaakin onnellisen lopun 

esittämällä, että Lancelotin poika Galahad löysi Graalin maljan ja ryhtyi hallitsemaan 

Arthurin valtakuntaa palauttamalla sen entiseen loistoonsa. Elokuva ”Kuningas 

Arthur” lopettaa kuvauksen voitonjuhlaan, jossa kuningas Arthurin ritarit ja 

alkuperäisheimoja edustavat piktit yhdistyivät voitettuaan yhteisen vihollisen, saksit. 

Elokuvan lopussa jopa Guinevere ja Arthur avioituvat, mikä takaa perinteisen ja 

harmonisen lopetuksen, joka ei ole varhaisemmissa legendaa kuvaavissa elokuvissa 

ollut tyypillistä. 

 

Elokuvan perustuksen muodostaa käsikirjoitus. Useimmat historialliset elokuvat 

perustuvat johonkin romaaniin tai kirjalliseen lähteeseen. Pro graduni 

esimerkkielokuvat pohjautuvat kuningas Arthurin legendaan, joka on esitetty 

kirjallisena versiona useampia kertoja. Kuningas Arthurin legendasta on löydettävissä 

useita kirjallisia lähteitä, mutta myös useampi uudempi romaani. Elokuva ”Avalonin 

Usvat” perustuu täysin Marion Zimmerin Bradleyn samannimiseen romaaniin vuodelta 

1983. Helgen Miettunen kirjoittaa, että mikäli käsikirjoitus pohjautuu romaaniin, 

romaanin pohjana oleva aihe täytyy elää uudelleen kuvataiteellisessa muodossa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että sama aihe eletään toisessa materiaalissa, kuvissa, eikä vain esitetä 

kuviksi muutettavia kohtia romaanista. Usein on helpompi työstää jo valmiiksi 

kaunokirjalliseen muotoon muokattua historiallista ainesta kuin perehtyä puhtaaseen 

historiankirjoitukseen tai tieteelliseen materiaaliin. Romaanin pohjalta laaditaan 

erillinen elokuvakäsikirjoitus, sillä romaani ei muotonsa takia kelpaa sellaisenaan. 

Kirjailijan sanataiteellinen elämys pyritään muuttamaan visuaaliseksi 

muodonelämykseksi. Elokuvakäsikirjoituksessa romaanin alkuperäinen idea saattaa 

hämärtyä tai kadota kokonaan, ja joskus käy niin, että kirjailija antaa ainoastaan aiheen 

elokuvalle.236 

 

                                                                                                                                          
235 Toplin, 2002, s. 60–61. 
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On aina muistettava, että elokuvia tehtäessä on kyse enemmän tai vähemmän rahasta. 

Elokuvat valmistetaan niin, että se kiinnostaa mahdollisimman suurta yleisöä. Juoneen 

on liitettävä romantiikkaa, seksiä ja toimintaa. Historiallinen elokuva ei voi esittää liikaa 

historiallisia faktoja, sillä kerronnasta tulisi helposti liian raskasta. On aina pidettävä 

etusijalla sitä, miten kerronnasta saadaan yleisölle miellyttävä. Elokuvissa ei ole 

mahdollista tehdä niin moniulotteisia tulkintoja kuin kirjoissa. Historialliset elokuvat 

eivät pääse markkinoille, mikäli ne eivät kiinnosta suurta yleisöä. On tehtävä elokuvat 

yleisön ehdoilla. Elokuvien on onnistuttava herättämään yleisön kiinnostus ja 

eläytyminen, usein esitetään vahvojakin tulkintoja. Historiallisten elokuvien 

autenttisuutta mainostetaan usein, vaikka siihen ei käytännössä täsmällisesti 

pyrittäisikään.237 Keskiaikaa kuvatessa on lähes mahdoton sortua vain faktojen 

esittämiseen, sillä keskiaikaa kuvaavat elokuvat kertovat usein legendoista ja 

mielikuvituksellisista perimätietoon pohjautuvista tarinoista. Näitä legendoja ja tarinoita 

on helppo muokata aikalaisten makuun sopivaksi ja hyödyntää tekniikkaa näiden 

esittämisessä. 

 

Tulkitseminen on aina mielikuvituksellinen hyppy, ja tästä näkökohdasta kaikki 

historialliset elokuvat on tieteellisin kriteerein sekoitettu fiktiolla. Historian 

merkitykselliseksi tekeminen vaatii abstraktioiden luomista. Historian tulkitseminen on 

itse asiassa tarinoiden kertomista, ja näiden tarinoiden merkitys riippuu kertomisen 

välineestä. Pitkä kirjallinen traditio loi runollisen, jopa metaforisen suhteen 

menneisyyteen, jonka tuloksena historiasta muodostui käsitteenä lineaarinen, 

analyyttinen ja tieteellinen. Elokuvat sitä vastoin luovat kokemuksia ja esittävät 

historian visiona. Rosestone kommentoi, että 2000 vuotta sitten, kun ihmisillä ei ollut 

kirjoitustaitoa, heillä oli samankaltainen näkemys historiaan kuin nykyään elokuvalla. 

Historia oli kokemuksellinen ja elävöitetty, kun se kertomaperinteen mukana kantautui 

ihmiseltä toiselle.238 

 

Keskiajasta on kirjoitettu paljon tarinoita. Keskiaikaiset kronikat ja kirjallisuus 

kirjoitettiin kertomaperinnettä mukaillen. Aikojen saatossa samasta aiheesta on 

                                                                                                                                          
236 Miettunen, 1995, s. 209–212. 
237 Toplin, 2002, s. 8–50. 
238 Rosestone, 1995, s. 5–12. 
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kirjoitettu lukuisia eri versioita eri aikakausina. Tarinan kerronnan tavalla oli keskiajalla 

suuri merkitys tarinan sisällön lisäksi. Silloin arvostettiin kertomisen tekniikkaa ja 

retorista lahjakkuutta.239 Näin ollen elokuva välineenä nojaa tavallaan keskiaikaiseen 

perinteeseen. Elokuvat ovat uudelleen kerrottuja tarinoita keskiajasta, ja kuten tarinoita 

kerrottaessa usein, myös ne saattavat esittää joitain “kalavaleita” historiallisen 

kerronnan lisäksi. Keskiaikaa esittävien elokuvien arvo on ilmeinen, mutta elokuvan 

käyttömahdollisuuksilla on tiettyjä ongelmia.  

 

On vaikeaa määritellä, mikä elokuvissa on faktaa ja mikä fiktiota. Elokuvat ovat aina 

osittain fiktiivisiä. Toisaalta myös historia on aina enemmän tai vähemmän fiktiivistä, 

sillä se muodostuu historioitsijan subjektiivisista tulkinnoista. William O. Aydelotte 

onkin selittänyt, että elokuvissa ei olekaan kyse faktojen historiasta, vaan mielipiteiden 

historiasta. Täten elokuvat heijastavat populaaria ja aikaan sidottua asennetta 

historiallisia teemoja kohtaan. Elokuvat muodostuvat niitä tekevän ryhmän asenteista 

(teknikot, kirjoittajat, tuottajat, näyttelijät, ohjaajat jne.) ja he taas heijastavat omalta 

osaltaan laajemman yleisön mielipiteitä olemalla itse sidottuja ajan ja paikan 

kontekstiin. Elokuva joka on laadittu kaupallisille markkinoille ja viihdyttää suurta 

yleisöä kertoo yhteiskunnan asenteista hyvin paljon.240 Elokuvia tehdessä joudutaan 

aina ottamaan vapauksia, kun tarinoita dramatisoidaan filmatisoitavaan muotoon. 

Usein yksityiskohtia on jätettävä pois, jotta tarinoista voitaisiin tehdä 

yksinkertaisempia ja ymmärrettävimpiä. Myös kirjoitettaessa historiasta usein tehdään 

tulkintoja ja näin manipuloidaan historiallista kertomusta. Myös historioitsijat ja 

opettajat priorisoivat ja valikoivat faktoja, mikä vaikuttaa historian 

kokonaisnäkemykseen.241  

 

7.2. Elokuvien ulkoiset puitteet ja keskiajan piirteet 

 

Keskiajan kuvaamiseen liittyy tyypillisesti henkistä ja fyysistä ”karuutta”. Luontoa on 

kuvattu kuningas Arthurin legendaa kuvaavissa elokuvissa kaksijakoisesti. Se esitetään 

karuna ja kurjana, toisaalta maagisena ja elävänä. Miljöö on pimeä ja kivikkoinen tai 

                                                
239 Driver, 1999, s. 5–8. 
240 Hughes, 1976, s. 66–78. 
241 Toplin, 2002, s. 1–2. 
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vastaavasti värikylläinen ja valoisa. Esimerkkielokuvissani esiintyy usein kohtauksia, 

joissa ihmiset joutuvat ankariin luonnonolosuhteisiin ja taistelemaan ikään kuin 

luontoa vastaan. Ritarit joutuvat kohtaamaan luonnonolosuhteiden haasteita, kuten 

kahlaamaan lumimyrskyssä lumikinosten seassa tai taistelemaan jäällä. Elokuvassa 

”Kuningas Arthur” (King Arthur 2004) keskiajan kuvaukselle tyypillinen ilmasto-

olosuhteiden karuus on mukana erityisen selkeästi. Kohtausten taustalla on usein 

lumisade, mikä osoittaa ilmaston ja myös henkisen ilmapiirin kylmyyden. Pakkaskeliä 

ei erityisemmin oteta huomioon ihmisten pukeutumisessa. Esimerkiksi Guinevere 

esiintyy elokuvassa avonaisessa mekossaan myös lumisateella. Voidaankin ajatella, 

että lumisade on enemmän symbolinen elementti elokuvassa kuin elokuvarealistinen 

lisä.  

 

Myös päivän paisteesta ja kuivuudesta saadaan elokuvissa kärsiä keskiajalla. 

Elokuvassa ”Excalibur” ritarit lähetetään etsimään Graalin maljaa, sillä kuningas 

Arthurin valtakunta on kurjuuden tilassa. Ritarit nääntyvät kuumuuteen ja janoon, maa 

on kadottanut hedelmällisyytensä. Etenkin ”Monty Python ja Graalin malja” (1974) 

elokuvasta on useissa artikkeleissa poimittu esille juuri esitetyn luonnon ankaruus ja 

kurjuus, joka heijastuu hyvin konkreettisella tavalla elämään. Elokuvassa ihmiset ovat 

likaisia, samoin kuin rakennukset ja kaupunki. Ihmiset jopa tonkivat maasta ruokaa.242 

Keskiajan kuvauksissa luonnon roolilla on tärkeä merkitys elokuvaan ja se vaikuttaa 

myös tapahtumien kulkuun hyvin selvästi, sillä hyvinvointi pohjautuu luontoon. Mikäli 

luonto kuvataan hedelmättömänä ja karuna, siitä voidaan tehdä helposti johtopäätöksiä 

myös henkisestä ilmapiiristä. Näin luontoa voidaan keskiajan kuvauksissa käyttää 

myös metaforan tavoin. 

 

Toinen elokuvissa esiintyvä tapa kuvata luontoa, on korostaa sen yliluonnollisuutta ja 

salaperäisyyttä.  Luonto voidaan esittää elävänä oliona, jossa ihmisen ja luonnon 

välinen suhde korostuu ja muuttuu tasavertaisemmaksi. John Boorman, elokuvan 

”Excalibur” (1981) ohjaaja on käyttänyt paljon mielikuvitusta kuvatessaan luontoa. 

Tarkoituksena hänellä on ollut juuri salaperäisen ja maagisen vaikutelman luominen, 

jota hän kuvailisi Tolkienin termien mukaan ”Keskimaaksi”. Hän kertoo, että elokuvan 
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kasvien päälle levitettiin vihreää geeliä. Yhdistettynä vihreisiin valoihin, joita 

elokuvassa käytetään, saadaan aikaa välkehtivä ja salaperäinen luonnon kuvaus.243  

 

Etenkin metsä kuvataan elokuvissa salaperäisenä paikkana, kun taas maaseutu ja 

kaupungit kuvataan yksinkertaisen realistisesti. Usein yliluonnolliset taruolennot 

esitetään juuri metsässä, jossa elokuvien mukaan voi tapahtua mitä ihmeellisimpiä 

asioita. Kansanperinteessä on paljon uskomuksia metsästä, joita käytetty 

elokuvakäsikirjoitusten inspiraationa. Ulkoisten puitteiden luomisessa elokuvien välillä 

on tosin eroja. Elokuvassa ”Avalonin Usvat” (2001) Camelotin kaupunki linnoineen 

kuvataan epärealistisen puhtoisena ja kauniina, elokuvassa ”Excalibur” (1981) ne 

näyttävät realistisen suttuisilta ja uskottavilta. Aitoja historiallisia linnoja tai esineistöä 

ei elokuvissa kuitenkaan näytetä. John Boorman kertoo, että kaikki elokuvan 

”Excalibur” esineistö ja puitteet oli tehtävä itse, sillä alkuperäisiä elokuvaan sopivia ei 

löytynyt. Linnan kanssa oli myös ongelmia sillä keskiaikaiset linnat olivat joko liian 

raunioituneita tai modernisoitu uuteen tyyliin. Boorman pyrki rakentamaan kuvan 

linnasta, joka ei liikaa viittaisi mihinkään tyylisuuntaan tai ajanjakson.244 

 

Luonto muuttuu fantasiaa lähentelevissä elokuvissa usein eläväksi kuin satukirjoissa. 

Luonnon elementeillä esiintyy myös inhimillisiä piirteitä. Esimerkiksi kivet puhuvat 

useissa elokuvissa. Kivellä on tarinassa tärkeä rooli pidellä Excalibur-miekkaa, kunnes 

juuri oikea mies tulee sen irrottamaan. Tämä oikea, hyvä ja jalo mies on Arthur, jonka 

vuoksi hänet kruunataan kansan kuninkaaksi. Paikoilla on myös omia haltioitansa, 

useimmissa esimerkkielokuvissa esiintyy mm. veden haltia. Eläimet on kuvattu usein 

satuolentojen kaltaisiksi. Esimerkiksi elokuvassa ”Merlin” (1998) esiintyy perhosia, 

joilla on pienet ihmisten vartalot, ja Merlinin hevonen osaa myös puhua. Tosin valtaosa 

eläimistä elokuvissa on vailla yliluonnollisia kykyjä. Elokuvissa myös ihmiset nähdään 

joskus ratsastavan ilmassa ja parhaassa tapauksessa he jopa lentävät tai liikkuvat 

ajatuksen voimalla. Ihmisten ja taruolentojen rooli sekoittuu näissä elokuvissa osittain. 

Jotkut ihmiset on kuvattu tavallisen ihmisen ja taruolennon välimuodoiksi, inhimilliset 

                                                                                                                                          
242 Gow, Gordon. Films and Filming, 1974,s.12; Rubenstein, Lenny. Cineaste, UK 1975, s. 16. 
243 Kennedy, 1981, s. 35–37. 
244 Strick, 1980, s. 168–171. 
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ja yliluonnolliset piirteet esitetään rinnasteisina. Useat taruolennot, esim. haltiat, ovat 

myös inhimillisiä ja tavallisilla ihmisillä voi olla hieman yliluonnollisia kykyjä. 

 

On mielenkiintoista, että usvalla on elokuvissa ”Excalibur” (1981) sekä ”Avalonin 

Usvat” (2001)symbolinen merkitys. Elokuvassa ”Excalibur” sen kerrotaan olevan 

lohikäärmeen hengitystä. Lohikäärmeen hengitys esimerkiksi ympäröi Arthurin hänen 

kuninkuuden ensimmäisenä yönä, ja hänen isänsä Uther ratsasti lohikäärmeen 

hengityksen päällä ilmassa kiihkonsa voimalla. Lohikäärmeen hengitys myös muutti 

noita Morganan rumaksi ja vanhaksi. Lohikäärmeen hengitys kertoo elokuvassa 

lohikäärmeen läsnäolosta ja sen voimasta. Itse lohikäärmettä ei näytetä, mutta 

lohikäärme kuvaa yliluonnollista mahtia ja voimaa.  Elokuvassa ”Avalonin Usvat” 

usvapeite ympäröi Avalonin pyhää saarta peittäen sen reaalitodellisuudelta. Vain 

papittaret saattoivat raottaa noita verhoja ja matkata usvan läpi pyhälle saarelle. 

Tavalliset ihmiset löysivät usvan läpi tiensä ainoastaan Glastonburyn luostariin, joka 

sijaitsi Avalonin läheisyydessä. Elokuvassa pelätään, että Avalon katoaa täysin sumuun 

ihmisten vieraantuessa muinaisista opeista. Elokuvassa usva ja sumu peittävätkin kuvaa 

yhä enemmän kristinuskon roolin voimistuessa. Käytännössä myös taivaalla esiintyy 

enemmän pilviä. Usva näyttää kuvaavaan molemmissa elokuvissa muinaisuskoa ja 

siihen liittyviä voimia, jotka katosivat usvaan sivistyneen kristityn maailman tullessa 

hallitsevaksi. 

 

Keskiajalle on helppo sijoittaa erilaisia fantasiaelementtejä. Ajatellaan, että keskiajalla 

lähes kaikki on mahdollista. Elokuvissa tätä yleistä ajattelumallia on hyödynnetty 

värittämällä vanhoja legendoja maagisilla elementeillä. Nykyisen tekniikan avulla 

taikuutta ja muita ihmetystä herättäviä elementtejä on yhä helpompi toteuttaa. Hannu 

Salmi toteaakin, että historiallisessa elokuvassa mielikuvitus on aina tärkeä elementti. 

Esitettävien tapahtumien on oltava mahdollisia, eli ne eivät ole ristiriidassa tunnettujen 

historiallisten tosiseikkojen kanssa. Tiettyjen reunaehtojen jälkeen elokuvantekijöiden 

mielikuvitus saa kuitenkin laukata melko vapaasti. Tärkeää on, että katsojan 

näkökulmasta tarina tuntuu mahdolliselta. Fiktiivisten ihmiskohtaloiden ja tilanteiden 

avulla voidaan kuvata laajempaa historiallista tilannetta.245  Kuningas Arthurin legendaa 

                                                
245 Salmi, 1993, s.238–240. 
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kuvaavat elokuvat ovat fantasiaa, mutta ne täyttävät historialliset reunaehdot. 

Esimerkiksi ajoitus on rakennettu sopivan väljäksi, mutta puvustus ja ulkoiset puitteet 

ovat uskottavat, vaikkakin salaperäiset.  

 

7.3. Ihmisten elämä elokuvien keskiajassa 

 

Samoin kuin luonto, myös ihmisen elämä kuvataan keskiajalla yhtä lailla sekä kurjana, 

että myös maagisena. Elämän kovuus ja kurjuus nousee esille esimerkiksi sodan 

kuvaamisessa. Myös arkipäivässä esiintyy kurjuutta, joka näkyy elokuvissa likaisina 

vaatteina ja ruuan vähyytenä. Yleensä elokuvien päähenkilöt säästyvät suurimmalta 

kurjuudelta. Elokuvassa ”Kuningas Arthur” keskiajan kristinusko on esitetty julmana ja 

kristillisyys on esitetty syyksi julmuuksille. Elokuvassa Guinevere kertoo, että häntä 

pyydettiin tunnustamaan sellaista, mitä hän ei ymmärtänyt. Kohtauksessa Guinevere on 

tuomittu kuten noituudesta epäillyt naiset noitavainojen aikaan. Useat elokuvat liittävät 

keskiajan kuvaukseen juuri noitavainot.246 Usein elokuvissa noita poltetaan roviolla 

näyttävästi, vaikka käytännössä tämä oli hyvin harvinaista. Lain mukaan noita 

tuomitaan roviolle, käytännössä yleensä vain ruumis poltettiin. Ainoastaan kiihkeimpinä 

aikoina noita saatettiin polttaa elävältä.247 Elokuvista ainoastaan elokuvassa ”Merlin” 

(1998) nähdään rovio, kun kuningatar Guenevere aiotaan polttaa roviolla oltuaan 

uskoton kuninkaalle. Myös elokuvassa ”Monty Python ja Graalin malja” (1974) 

esitetään noitavainoja. 

 

Saksit kuvataan elokuvissa yleensä erityisen raaoiksi ja brutaaleiksi. Elokuvassa 

”Kuningas Arthur” (2004) saksit on kuvattu koruttomiksi miehiksi. He ovat pukeutuneet 

hyvin yksinkertaisesti, eivätkä he ole leikanneet partaansa tai hiuksiaan. Elokuvassa 

näytetään kuinka sakseja kielletään yhtymästä englantilaisiin, sillä siitä tulisi huonoja 

jälkeläisiä. Saksit tuhoavat kaikki eteensä tulevat kylät ja tappavat kaikki ihmiset. Tähän 

tyyliin näytetään sakseja kaikissa elokuvaesimerkeissä. He polttavat kaupungit ja kylät 

vailla myötätuntoa. Saksit ovat yhteinen vihollinen, joka kokoaa pakanallista 

                                                
246 Yleisestä uskomuksesta poiketen suurimmat noitaoikeudenkäynnit eivät sijoitu keskiajalle, vaan uuden 
ajan alkuun. Syytettyinä noituudesta Euroopassa oli vuosina 1500 – 1750 arviolta 200 000 ihmistä. 
Kuolemantuomioita langetettiin 50 – 100 000, tyypillisin rangaistus oli silti sakko tai piiskaus. Raisa 
Maria Toivon luento ”Uuden ajan alun noidat Euroopassa ja Suomessa” 8.10.2002 Tampereella. 
247 Nenonen & Kervinen &, 1994, s. 217–222. 
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muinaisuskontoa ja kristinuskoa kannattavat yhteiseksi rintamaksi. Yleensä he muuten 

kokevat toisensa viholliseksi, vaikkakaan fyysisiin taisteluihin he eivät yleensä ryhdy. 

Legendan viimeinen taistelu, jossa Arthur ja hänen poikansa Mordred kohtaavat, 

voidaan mieltää myös taisteluksi kristinuskon ja pakanallisen muinaisuskon välillä. 

Arthur edustaa kristinuskoa ja saksien kanssa liittoutunut Mordred pakanallista 

muinaisuskontoa. Kohtauksessa molemmat kuolevat. 

 

Elokuvissa käydään etenkin henkistä taistelua kristinuskon ja pakanallisen 

muinaisuskon sekä hyvän ja pahan välillä. Arthurin legendaan liittyy Brittein saarilla 

vallinnut pakanallinen muinaisusko, johon liittyy uskomuksia lohikäärmeistä ja 

äitijumalattaresta. Elokuvissa ei esitetä pakanalliseksi muinaisuskoksi mitään yhtenäistä 

oppisysteemiä, vaan elokuvissa esitetään useita eri versioita ja sinällään erillisiä asioita 

muinaisuskosta. Yleisesti kuitenkin elokuvissa korostuu luonnon kunnioittaminen 

elävänä olentona ja äitijumalattaren korostaminen. Muinaisuskon kannattajia esitetään 

melko neutraalisti, eikä kummajaisina. Elokuvissa esiintyy sekä hyväntahtoista magiaa, 

jolla henkilöt vaikuttavat positiivisesti tapahtumien kulkuun, että pahantahtoista magiaa, 

jota lähinnä pahat noidat harjoittavat. Yliluonnollisia asioita tapahtuu kuitenkin 

tasapuolisesti kaikille. Elokuvissa kristinuskoa kuvataan hieman aggressiivisena ja 

kovana uskomusjärjestelmänä, joka tosin toi sivistyksen ja järjestyksen tullessaan. 

Vanha uskomussysteemi sai väistyä tämän tieltä. Vanhan muinaisuskon ja kristinuskon 

välillä nähdään sekä konkreettisia taisteluita että symbolisia vihjailuja. 

 

Keskiaikaa esittävissä elokuvissa soditaan paljon, niissä eivät miehet säästy naarmuitta. 

Elokuvissa pilkistelee ajatus, että ritarit eivät edes halunneet elämää ilman sotimista. 

Taistelu oli heidän elämäntapansa ja mahdollisuutensa tuoda esiin miehuuttaan. Miehet 

ottivat mittaa toisistaan juuri kaksintaisteluiden merkeissä, joissa myös yksilön 

kunniallisuutta saatettiin mitata. Kuningas Arthurin legendaa kuvaavissa elokuvissa 

taistelut eivät ole pääpainossa, kuten monissa muissa keskiaikaan sijoitetuissa 

toimintaelokuvissa. Kuningas Arthurin legendaa kuvaavat elokuvat tyytyvät usein 

enemmänkin tarkastelemaan taisteluiden ja sotien seurauksia kuin itse toimintaa. 

Poikkeuksena on kuitenkin uusin legendaa kuvaava elokuva ”Kuningas Arthur”, jossa 

taistelut ja niiden yksityiskohtainen kuvaaminen ovat pääosassa. Erityisesti ritari 
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Lancelotin osa on olla elokuvissa legendan ja elokuvien sotasankari, kuningattaren 

rakastajan roolin lisäksi. Lancelotin sotasankaruus näyttää olevan erittäin suuri hyve, 

jota kuningas Arthur arvostaa ja muistaa myös ääneen usein mainita. Miesten 

keskinäinen arvostus elokuvissa määräytyy usein juuri taisteluiden kautta niin 

sotatantereilla kuin järjestetyissä turnajaisissa. 

 

Usein elokuvissa esiintyy kohtalon omainen ajatus, että ihmisille on annettu erilaisia 

tehtäviä elämäänsä varten. Henkilöstä riippuen nämä tehtävät saattoivat tulla Jumalalta 

tai jonkun muinaisuskon papittaren kautta. Kaikille henkilöille ei välttämättä anneta 

mitään selkeää käskyä, mutta jokainen elokuvan hahmo elää kohtaloaan alistumalla 

tapahtumien kulkuun ilman kapinointia. Ihmisen tehtävä on toteuttaa kohtalonsa oman 

onnen tavoittelun sijaan, oli se mikä tahansa. Naiset saattavat esimerkiksi olla 

uskottomia aviomiehilleen, jotta jokin ylhäältä annettu tehtävä tulisi suoritettua. Näin 

ihmisten päätäntävalta omasta elämästään saattaa kutistua hyvin pieneksi. Omaa 

yksilöllistä onnea ei nähdä kuitenkaan tärkeimpänä seikkana, vaan tärkeämpää on koko 

yhteisön hyvinvointi, kuten valtion etu, kunnian pitäminen tai uskontoon liittyvät 

seikat. Yksittäiset ihmiset joutuvat tekemään suuriakin uhrauksia, jopa menettämään 

henkensä yhteisön tai yleisen edun vuoksi. Tämä kohtalon seuraaminen aiheuttaa 

paljon surua elokuvien roolihenkilöille, jotka eivät saavuta omaa onneansa välttämättä 

lainkaan. Etenkin kuningas Arthurin roolissa korostuu kohtalon seuraaminen. Useissa 

elokuvissa hän paljastaa, että olisi onnellinen jos saisi olla vain tavallinen mies ilman 

kuningaskuntaa ja sen tuomia velvollisuuksia. 

 

Elokuvien henkilöt usein myös rakastuvat onnettomasti keskenään, tai heidän 

rakkaustarinansa saa surkean lopun yhteisön toimesta.. Lancelot ja Guinevere joutuvat 

salaamaan suhteensa, sillä he molemmat ovat tietoisia omasta asemastaan ja suhteensa 

mahdottomuudesta. Kolmiodraama aiheuttaa harmia kaikille sen osapuolille, ja jopa 

koko valtion yhtenäisyydelle. Kohtalon seuraaminen tuo toisaalta henkilöiden elämään 

sisältöä ja joskus jopa onnea. Kohtaloonsa alistuminen voi aluksi kirpaista, mutta 

totuttuaan tilanteeseen ja lopettamalla sisäisen kamppailunsa henkilöt voivat sopeutua 

vallitsevaan tilanteeseen ja kokea siinä rauhaa. Elokuvassa naiset saattavat lähteä 
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etsimään täyteyttä elämäänsä kristillisiin luostareihin tai pakanallisen muinaisuskonnon 

temppeleihin. 

 

Naisen rooli elokuvissa on useimmiten tukea aviomiehiänsä. Joillakin naisilla on 

elokuvissa rooli toimia haltioina tai muina yliluonnollisina olentoina. Naiset, jotka 

käyttävät taikakeinoja oman edun vuoksi, ovat lähestulkoon kaikki pahoja noidan 

kaltaisia olentoja. Naiset, jotka käyttävät yliluonnollisia kykyjä yhteisen hyvän vuoksi, 

kuvataan haltioina tai muina hyvinä taruolentoina. Voimakkaimmin naisen rooli 

korostuu elokuvassa ”Avalonin Usvat” (2001). Tässä elokuvassa useimmat päähenkilöt 

ovat naisia. Äitijumalatar vaikuttaa tahtomisillaan ja tekemisillään usean naisen 

elämään. Elokuvan päähenkilöä Morgainea koulutetaan pakanallisen muinaisuskonnon 

ylipapittareksi. Hän pyrkii pakenemaan kohtaloaan maailmalla, mutta hänen eteensä 

avautuu lähinnä surua ja koettelemuksia. Elokuvassa ”Avalonin Usvat” nainen nähdään 

selkeimmin tasavertaisena miehelle. Naiset onnistuvat manipuloimaan miehiä tahtonsa 

mukaan, ja usein sitkeydellään naiset osoittautuvat lopulta miehiä vahvemmiksi. 

Etenkin naisilla tässä elokuvassa on käytössään yliluonnollisia kykyjä, joita he 

käyttävät pääosin yhteisön hyväksi.  

 

Naisen rooli keskiaikafantasiassa on usein sekoittunut tarumaisuuteen. Naiset ovat 

vahvoja ja älykkäitä, mutta samalla salaperäisiä ja erittäin kauniita. Naisilla on pitkät 

hulmuavat hiukset ja kauniit vaatteet. He ovat ulkoiselta olemukseltaan selkeän 

naisellisia. Naiset yhdistetään usein noituuteen ja haltioihin, joten heidän olemukseensa 

liittyy usein jotain salaperäistä ja maagista. Varhaisemmissa elokuvissa 80-luvun alusta 

hyvät ja jalomieliset naiset olivat kainompia ja tottelevaisempia kuin 90-luvulle 

tultaessa. 2000-vuosiluvun nainen on jo fyysisesti miehille tasavertainen, eikä hänen 

tarvitse enää turvautua magiaan tai oveluutensa, kuten kanssasisarensa parin 

vuosikymmenen takaa. Vuoden 2004 Guinevere elokuvassa ”Kuningas Arthur” taistelee 

jo tasavertaisena miesten rinnalla, mitä 80-luvun elokuvissa ei tapahtunut. Vielä silloin 

naiset pysyttelivät pihapiirissä, kun miehet taistelivat sotarintamalla.  
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8. Johtopäätelmät 
 

Elokuvakulttuurin luomaa mielikuva keskiajasta on hyvin lähellä medievalistisen 

tradition luomaa representaatiota keskiajasta. Elokuvat lähestyvät keskiaikaa samoista 

motiiveista ja samoilla keinoilla kuin medievalistit. Keskiajasta luodaan yhä 

mielikuvituksen laskeutumispaikka nykyisyydestä, keskiajalle voidaan sijoittaa 

imaginäärisiä juonia ja visuaalisia kuvastoja. Erityisen suosiollinen tapa esittää 

keskiaikaa mystisenä ja kiehtovana ovat fantasiaelokuvat. Fantasiaelokuvien 

luonteeseen sopii löyhästi historiaan kiinnitetty ajanjakso, josta ei katsojilla ole 

kuitenkaan liikaa ennakko-odotuksia. Keskiajalle, etenkin ”pimeälle” varhaiskeskiajalle 

on helppo sijoittaa fantasiaseikkailuja. Fantasiaan liittyvät yliluonnolliset elementit on 

helppo sijoittaa keskiajalle, joka on aikakautena tunnettu uskontojen välisistä sodista ja 

magiasta. Lähes poikkeuksetta keskiajalle liitetään noituuden ja pakanallisten kulttien 

elementtejä, joihin fantasiaelokuvien on helppo tarttua. Fantasiaelokuvissa 

hyödynnetään uskomuksia mystisestä keskiajasta ja väritetään näitä imaginäärisillä 

elementeillä ja visuaalisella kuvastolla, joka luo keskiajasta satukirjamaisen maailman. 

 

Tyypillistä keskiaikaa kuvaaville elokuville kuningas Arthurin legendaa esittävien 

elokuvaesimerkkien perusteella on mystisyys, mielikuvituksellisuus, karuus ja elämän 

kohtalonomaisuus. Mystisyys ja mielikuvitukselllisuus tulevat esille fantasiakerronnan 

myötä. Mystisyyteen viittaa imaginäärinen visuaalinen miljöö ja puvustus. Elokuvissa 

esiintyy taruhenkilöitä joilla on yliluonnollisia elementtejä, ja etenkin luontoa kuvataan 

usein maagisena. Erityisen vahvana mielikuvituksellisuus näkyy fantasiakerronnan 

myötä erilaisissa juonenkäänteissä ja tavassa, jolla historiallista aineistoa muokataan 

fantasian tarpeita palvelevaksi materiaaliksi. Keskiajan kuvaamiseen liittyy myös 

karuus. Karuutta esitetään ulkoisissa puitteissa luonnon kautta kuvaamalla maan 

hedelmättömänä ja valtiot köyhinä. Myös elokuvien tavalliset kansalaiset, rahvaat, on 

kuvattu usein likaisina rähjäisissä vaatteissa. Päähenkilöt esiintyvät kuitenkin lähes 

poikkeuksetta hyvinvoivina ja puhtaissa vaatteissa. Henkisessä ilmapiirissä on 

havaittavissa myös tiettyä karuutta. Erityisen selkeästi elokuvista heijastuu ajatus 

kohtalonuskosta, jonka mukaan kukin ihminen toteuttaa kohtaloaan henkilökohtaisen 

onnen etsimisen sijaan. Sama pätee niin sivuroolissa oleviin henkilöihin, kuin 
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päähenkilöihin. Keskiaikaa kuvaavissa elokuvissa kuvataan harvoin onnellisia 

kohtaloita tai rakkaustarinoita, sitä vastoin roolihenkilöiden onni löytyy tyytymisestä 

kohtaloonsa ja toimimisesta yhteisen edun puolesta.  

 

”Monthy Python ja Graalin malja” (Monty Python and The Holy Grail 1974) voidaan 

nähdä uuden keskiaikakuvaston airueena, joka yhdisti keskiajan kuvaamisen osaksi 

ensimmäisenä fantasiaelementit. Heti tämän jälkeen fantasiaelementtien käyttöä 

kokeiltiin elokuvassa ”Excalibur” (1981). Tällä kertaa legendaa kuvattiin vakavasti 

otettavasti ja mystisen kokemuksen kautta. Huumoria, dramatiikkaa ja mystiikkaa onkin 

käytetty vuosina 1974 - 2004 osana Arhurin legendan kerrontaa elokuvissa. Nämä 

elokuvat jatkavat samaista medievalistista teemaa, joka jättää keskiajan 

arvoitukselliseksi aikakaudeksi. Ne eivät välttämättä sijoitu ainoastaan historian 

kaukaiselle aikajanalle, vaan kokonaan toiselle tasolle. Keskiajasta on tehty 

medievalismin hengessä aikakausi, joka ei enää mahdu historian kirjoihin, vaan on 

teemaltaan siirtynyt lähemmäs fantasiaa, kuin historiatiedettä. Elokuvien juonesta 

muodostuu satukirjamainen tarina, joka lumoaa katsojan juonellaan ja visuaalisella 

kuvastollaan. 1800-luvun medievalistit mielsivät keskiajan myös fantasian tapaan 

mielikuvituksen laskeutumispaikaksi. Keskiaikaa romantisoitiin ja luotiin mystiseksi 

medievalistien hengen tuotoksissa 1800-luvulla, aivan kuten näissä 1970 - 80-luvun 

vaihteen jälkeisissä elokuvissa. Näin ollen 1980-luvun elokuvat voidaan nähdä 

jatkumoksi Euroopan medievalistiseen traditioon, joka alkoi jo 1800-luvulla. 

 

Esimerkkiaineistoa tulkitsemalla olen havainnut, että keskiajan kuvaaminen on 

muuttunut kauttaaltaan 1980-luvun vaihteen myötä. Syynä tähän voidaan nähdä 

fantasian suosion kasvu, joka teki fantasiasta 80-luvulla suosituimman elokuvan 

lajityypin. Lippulaivana fantasian suosioon toimi mm. ensimmäinen George Lucasin 

vuonna 1977 ohjaama ”Star Wars” -elokuva. Fantasian kehittyminen on yhteydessä 

tekniikan kehitykseen, joka teknisesti mahdollisti fantasiaelementtien kuvaamisen. 

Toisaalta fantasian suosion nousuun vaikutti myös ajan henkinen ilmapiiri, joka suosi 

vieraita ja mystisiä kulttuureja, jotka vastasivat haluun löytää toiseutta omaan aikaan 

verrattuna. Henkinen ilmapiiri juontaa juurensa 60-luvun henkiseen heräämiseen, 

"uuteen aikaan". Ilmiötä kuvatessa on yleisesti käytetty nimitystä "New Age". Vanhat 
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legendat, etenkin kuningas Arthurin legenda saavutti tuolloin uuden suosion ja siitä 

saatiin suosiollista fantasian rakennusainetta. Vaikkakaan New Age ei liikkeenä 

koskettanut läheskään kaikkia ihmisiä, henkinen liikehdintä ikään kuin ”pehmitti 

henkistä kulttuuria” ja avarsi sen rajoja. Tälle pohjalle fantasiatarut saattoivat laskeutua 

ja vakiinnuttaa paikkansa populaarikulttuurin parissa.  

 

Elizabeth Murrell on esittänyt, että kuningas Arthurin legendaa esitetään sykleissä, eikä 

lineaarisesti. Tiettyinä aikakausina legendaa kerrotaan tietyllä tavalla.248 Tämä 

kommentti tukee päätelmääni siitä, että kuningas Arthurin tarua on kuvattu elokuvissa 

eri aikoina eri tyyleillä. Vuosikymmeninä 1980 – 2000 kuningas Arthurin legendaa 

esitettiin elokuvakulttuurissa tyypillisesti fantasian tapaan. Uusimmassa legendaa 

kuvaavassa elokuvassa ”Kuningas Arthur” (King Arthur 2004) voidaan jo havaita 

mystiikan suosion lasku, sillä elokuva koostuu lähinnä pelkästään toiminnasta. 

Kuningas Arthurin legendaan liitetty taikuus ja pakanallisuus ovat jääneet pois 

kuvastosta, eikä elokuvassa esiinny lainkaan yliluonnollisiaa elementtejä. ”Kuningas 

Arthur” (King Arthur 2004) voidaan luokitella lähinnä historialliseksi 

toimintaelokuvaksi, jossa fantasiaan viittaavat ainoastaan visuaalinen miljöö ja 

puvustus. Myös elokuvassa ”Monthy Python ja Graalin Malja” (Monty Python and The 

Holy Grail) 1974 yliluonnollisten elementtien osuus on vähäisempi, kuin muiden 

elokuvaesimerkkien. Näyttää siltä, että kuningas Arthurin legendaa kuvatessa oltaisiin 

palaamassa enemmän historiallisen elokuvan tasolle fantasiasta. Elokuvarealismi 

näyttää näiden esimerkkien pohjalta olevan vuonna 2004 muodikkaampaa, kuin 

yliluonnollisten elementtien korostaminen.  

 

Selitystä tälle on vaikea sanoa, mutta ilmiöllä on selkeät yhteiskunnalliset yhteydet. 

1960 – 80 luvulla yleistynyt yhteiskunnallinen henkistyminen ja New Age – ajattelun 

suosio on nähtävästi hälventynyt pienryhmien keskuuteen. Yliluonnollisten elementtien 

esittäminen koskettaa ehkä yhä pienempää joukkoa ihmisiä, kun taas perinteinen 

toiminta kokoaa heterogeenisimmän ja suurimman yleisön. Ainakin siihen näyttävät 

elokuvantekijät nykyään uskovan. Keskiaikainen mystinen konteksti näyttää silti 

                                                
 
248 Merrell, Elizabeth: History Revenged – Monthy Python translates Chrétien de Troyes´s Perceval, or 
the story of the Grail (again). Jounal of Film and Video, USA 1998, s. 50–62. 
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pitävän pintansa kiinnostavana miljöönä, jonne toiminta halutaan sijoittaa. Ehkä 

keskiajan mystiseen miljööseen on jo tutustuttu viimeisten vuosikymmenten aikana 

tarpeeksi, eikä se riitä enää yksistään elokuvien aiheeksi. Aihetta elokuviin lähdetään 

hakemaan seikkailuista, jotka voidaan rakentaa legendojen ja vanhojen tarinoiden 

pohjalta. Esimerkiksi ”Taru Sormusten herrasta” ei ole puhtaasti ajan uusi tuotos, vaan 

tämän tarinan kertomisella on pitkät perinteet. Vuosituhat 2000 tarjosi teknisesti hyvät 

mahdollisuudet sen uudelleenesittämiseen, ja ehkä fantasiaan jo totutelleet katsojat 

pystyivät ottamaan sen vastaan paremmin kuin edelliset sukupolvet, mikä saattaa olla 

syy trilogian (The Lord of The Rings 2002, 2003, 2004) laajamittaiseen suosioon. 

 

Keskiaika palvelee nykyajasta etäännyttäjänä ja palauttaa etsijänsä menneisyyden 

salaisuuksiin. Toisaalta keskiaika palvelee myös etnisten identiteettien etsinnässä, 

keskiajasta voidaan löytää etnisten ryhmien historiallisia juuria. Historiallisesti 

medievalismi on aina palvellut myös nationalistisia pyrkimyksiä, kun kansojen ja 

valtioiden juuria on kaivettu esiin keskiajasta. Etenkin esimerkkielokuvissa etsitään 

keskiajan historian myötä pienempien ryhmittymien juuria. Esimerkiksi uusimmassa 

”Kuningas Arthur” (King Arthur 2004) elokuvassa kuvataan Ison Britannian pikti - 

heimon selviytymistä roomalaista imperiumia ja sakseja vastaan, josta tuloksena oli Iso-

Britannian yhdistyminen ja itsenäisyys. On vaikea yksiselitteisesti selittää sitä, miksi 

juuri keskiajasta on tehty mystinen ja mielikuvituksellinen ajanjakso. Osittain tähän 

vaikuttaa historiallisen tiedon vähyys ja populäärin yleisön hatara tietoisuus keskiajasta. 

Mielikuvat keskiajasta ovat usein ihmisten mielissä jo valmiiksi epärealistisia, joten 

fantasian sijoittaminen keskiaikaan ei riitele ihmisten mielikuvien kanssa, vaan 

pikemminkin tukee ja värittää lisää ihmisten mielikuvamaailmaa. Uskottavuutta ja 

huomioarvoa saadaan lisään käyttämällä elokuvissa ja tarinoissa vanhoja historiallisia 

legendoja, kuten näissä esimerkeissä myöhäiskeskiajalta peräisin olevaa legendaa 

kuningas Arthurista. 

 

Medievalismi ja keskiaikafantasia ovat pitkälti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan 

sijoittuvia ilmiöitä. Brittein Saarten, etenkin Skotlannin ja Irlannin maisemat ovat 

piirtyneet ihmisten mieliin keskiajan visuaalisina maisemina. Keskiaikaa kuvaavat 

fantasiaelokuvat esittävät varhaiskeskiaikaisen Euroopan, etenkin Iso-Britannian 



 
100

ihanteellisena ja uniikkina yhteiskuntamallina, joka tuhoutui kansanvaellusten ja 

sisällissotien myötä. Lähes poikkeuksetta kuningas Arthurin tarua kuvaavissa 

elokuvissa saksit kuvataan vihollisina ja heidät esitetään yksinkertaisina raakalaisina. 

Saksien lisäksi elokuvissa uhkana esitetään kristinusko, joka tallasi alleen elokuvissa 

ihannoidun pakanallisen muinaisuskonnon. Valitsemani elokuvaesimerkit kuvaavat 

usein sitä, kuinka "luonnontilassa lepäävä”, ihanteellinen ja "aito" keskiaikainen 

yhtenäiskulttuuri hajoaa saksien ja kristinuskon tulon myötä. Kuningas Arthurin 

legendaa kuvaavissa elokuvissa on kuvattu perinteisesti myös pakanallisen 

muinaisuskon, kristittyjen ja saksien välisiä taisteluita. Esimerkiksi elokuva ”Avalonin 

Usvat” (The Mists of Avalon 2001) korostaa pakanallisen muinaiskulttuurin 

vitaalisuutta ja kritisoi kristinuskoa, joka kielsi tämän. Kaikki elokuvaesimerkit eivät 

ota kantaa kristinuskon tai pakanallisen muinaisuskon puolesta tai vastaan, mutta 

kaikissa elokuvissa tämä kamppailu on selvästi esillä. 

 

Elokuva välineenä suo hyvin potentiaalisen mahdollisuuden luoda keskiajasta mystinen 

toiseuden valtakunta. Samaa on tavoiteltu myös kirjallisissa tuotoksissa tai 

tietokonepelien parissa, mutta elokuvien kautta keskiaikaa esittävä fantasia on 

kohdannut suurimman yleisön. Elokuvalla on käytössään laajimmat mahdollisuudet 

kuvata ja värittää keskiaikaa, etenkin tekniikan kehityksen myötä, joka toi 

erityistehosteiden käytön mahdolliseksi 1900-luvun lopussa. Fantasialla väritetty 

kerronta keskiajan historiasta vaikuttaa myös laajemmin historiatietoisuuteen. Historia 

muuttaa muotoaan tarinan kaltaiseksi seikkailuksi faktatietojen sijaan. Keskiajan 

historian suosio on osittain seurausta juuri tästä keskiajan illustroimisesta, mitä elokuvat 

parhaimmillaan tekevät. Keskiajan illustroiminen voidaankin nimetä yhdeksi 

medievalismin tehtäväksi. Medievalismi ja perinteinen keskiajan historian tutkimus 

tukevat kuitenkin toisiaan, sillä ne lisäävät toinen toistensa kiinnostavuutta. Nykyajassa 

havaittavissa oleva medievalistinen traditio on levittäytynyt elokuvateollisuuden lisäksi 

muun populaarikulttuurin pariin, lukuisiin alakulttuureihin ja harrastajapiireihin. 

Medievalistien luomaa keskiajan representaatiota hyödynnetään esimerkiksi rooli- ja 

tietokonepeleissä, keskiaikaseuroissa, fantasiakirjallisuudessa ja visuaalisissa 

kuvastoissa jne. Keskiaika näyttää kiinnostava suurta yleisöä ja sillä on kaupallista 

arvoa. Keskiaika myy elokuvateollisuuden lisäksi myös muualla. Keskiajan ympärille 
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on kehittynyt bisnes, jossa hyödynnetään medievalistista traditiota. Medievalistien 

luoma representaatio ja etenkin kirjalliset tuotokset toimivat keskiaikabisneksen 

rakennuspalikkoina.  

 

Medievalisimin ilmenemiseen nykyajassa liittyy monia mielenkiintoisia tekijöitä. 

Jatkossa olisi merkityksellistä tutkia, että minkälaiseen laajempaan kulttuuriseen 

kontekstiin medievalismin ilmeneminen nykyajassa liittyy elokuvateollisuuden lisäksi. 

Tutkimuksessa voitaisiin tarkastella omaa tutkimustani laajemmin mm. 

keskiaikaseurojen, - tapahtumien ja erilaisten keskiaikaan sijoittuvien pelien maailmaa. 

Medievalismin tutkimus on aina jossain määrin poikkitieteellistä, sillä medievalismi 

liittyy historian ja taiteen lisäksi myös aina ajan uusimpiin ilmiöihin ja tekniikkaan. 

Mikäli aihepiiriä haluttaisiin tutkia kuvataiteen tutkimuksen näkökulmasta, olisi 

havainnollista pohtia, että miten keskiajan representaatiota ja sille tunnusomaista 

miljöötä hyödynnetään fantasian visuaalisena elementtinä. Elokuvatutkimuksen kautta 

keskiaikaa elokuvissa voitaisiin tarkastella yksityiskohtien esittämisen kautta. 

Mielenkiintoisia elementtejä elokuvissa on mm. Arthruin taruun liittyvät maagiset 

esineet, kuten Excalibur-miekka ja Graalin malja. Myös lohikäärmeet ovat keskiaikaa 

esittävissä elokuvissa toistuva ja mielenkiintoinen ilmiö. Tosin kuningas Arthurin 

legendaa kuvaavissa elokuissa lohikäärmeitä ei yleensä esiinny. Yleisen historian 

tutkimuksen puolella olisi tärkeää tehdä jatkotutkimusta teeman parissa laajemmin ja 

tutkia, miten elokuvat yleensä muokkaavat populaaria historiakuvaa. Aihetta on toki jo 

tutkittu, mutta historiallisten elokuvien yleistyessä lisätutkimus ei olisi pahitteeksi. 
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9. LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO 
 
I LÄHTEET 
 
 
1. ELOKUVALÄHTEET 
 
 
1.1. Elokuvat kuningas Arthurin legendasta 
 
 Monty Python ja Graalin malja 1979, (Monty Python and The Holy Grail) 
 
Tuotantoyhtiö:  Python Pictures, Iso-Britannia 
Ohjannut:  Gilliam, Terry ja Jones, Terry 
Käsikirjoitus Chapman, Cleese, Idle, Gilliam, Jones ja Palin 
Tuottaja:  Forstater, Mark 
Kuvattu:   Iso-Britanniassa 
Kesto:  91 min 
Pääosissa:    
Graham Chapman (King Arthur/Voice of God/ Middle Head/Hiccoughing Guard), John 
Cleese (Second Swallow-Savvy Guard/The Black Knight/Peasant 3/Sir Lancelot, the 
Brave/Taunting French Guard/Tim the Enchanter), Eric Idle (Dead Collector/Peasant 
1/Sir Robin the Not-Quite-So-Brave-as-Sir Launcelot/First Swamp Castle 
Guard/Concorde/Roger the Shrubber/Brother Maynard), Terry Gilliam (Patsy/Green 
Knight/Old Man/Sir Bors/Animator), 
Terry Jones (Dennis's Mother/Sir Bedevere/Left Head/Voice of Cartoon Scribe/Prince 
Herbert), 
Michael Palin (First Swallow-Savvy Guard/Dennis/Peasant 2/Right Head/Sir Galahad 
the Pure/Narrator/King of Swamp Castle/Brother Maynard's Brother/Leader of The 
Knights who say NI!), Connie Booth (The Witch), Carol Cleveland (Zoot/Dingo), Neil 
Innes (First Monk/Singing Minstrel/Page Crushed by the Rabbit/Peasant #4), Bee 
Duffell (Old Crone), John Young (Dead Body/Historian Frank), Rita Davies 
(Historian's Wife), Sandy Johnson (Knight of Ni, Villager at witch burning, Musician at 
wedding, Monk, Knight in battle). 
 
Excalibur 1981  
 
Tuotantoyhtiö: Orion Pictures, USA. 
Ohjaaja ja tuottaja:  Boorman, John. 
Käsikirjoitus:  Boorman, John ja Pallenberg, Rospo. 
Kuvattu:  Irlannissa. 
Kesto:  140  min                                                                                      
Pääosissa: 
Nigel Terry (King Arthur), Helen Mirren (Morgana), Nicholas Clay (Lancelot), Cherie 
Lunghi  (Guenevere), Paul Geoffrey (Perceval), Nicol Williamson (Merlin), Robert 
Addie  (Mordred), Gabriel Byrne (Uther Pendragon), Keith Buckley (Uryens), Katrine 
Boorman ( Igrayne), Liam Neeson  (Gawain), Corin Redgrave (Gornwall), Niall 
O'Brien (Kay), Patrick Stewart (Leondegrance), Clive Swift (Ector). 
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Merlin 1998  

Tuotantoyhtiö: Hallmark Entertainment, NBC Entertainment, , USA 
Ohjaaja:   Barron, Steve  
Tuottaja:   Halmi, Robert ja Dyson, Lovell. 
Käsikirjoitus:  Stevens, David ja Barnes, Peter 
Kuvattu:   Walesissa Iso-Britanniassa  
Kesto:  182 min 
Pääosissa: 
Sam Neill (Merlin), Isabella Rossellini (Nimue), Miranda Richardson (Queen Mab / 
Lady of the Lake), Martin Short (Frik), Rutger Hauer (Lord Vortigern), Helena Bonham 
Carter (Morgan Le Fey), Sir John Gielgud (King Constant), James Earl Jones 
(Mountain King), Paul Curran (Arthur), Mark Jax (King Uther), Jeremy Sheffield 
(Lancelot), Lena Headley (Guinevere), Daniel Brocklebank (Young Merlin), Billie 
Whitelaw (Ambrosia). 
 
Avalonin usvat 2001, (The Mists of Avalon) 
 
Tuotantoyhtiö: Constantin Film Production,  USA 
Ohjaaja:   Edel, Uli 
Tuottaja:   Eichinger, Bernd ja Amir, Gideon 
Elokuvakäsikirjoitus:  Scott, Gavin ja Bradleyn Marion Zimmer 
Kuvattu:   Prahassa Tshekkoslovakiassa 
Kesto:  183 min 
Pääosissa:  
Anjelica Huston (Viviane), Julianna Margulies (Morgaine), Joan Allen (Morgause), 
Samantha Mathis (Guinevere), Caroline Goodall (Igraine), Edward Atterton (Arthur), 
Michael Vartan (Lancelot), Michael Byrne (Merlin), Hans Matheson (Mordred), Mark 
Lewis Jones (Uther), Clive Russell (Gorlois), David Calder (Uriens), Karel Dobry 
(Rhiannon), Ian Duncan (Accolon), Christopher Fulford (Lot), Biddy Hodson (Elaine), 
Noah Huntley (Gawain), Klára Issová (Raven), Edward Jewesbury (Ambrosius), Honza 
Klima  (Kay). 
 
Kuningas Arthur 2004, (King Arthur) 
 
Tuotantoyhtiö: A Buena Vista &Touch Stone Pictures, Great-Britain 
Ohjaaja:   Fuqua, Antoine 
Tuottaja:   Bruckheimer, Jerry 
Elokuvakäsikirjoitus:  Franzoni, David 
Kuvattu:   Iso-Britanniassa 
Kesto:  126 min 
Pääosissa: 
Clive Owen (Arthur), Keira Knightley (Guinevere), Ioan Gruffudd  (Lancelot), Stephen 
Dillane (Merlin), Stellan Skarsgard (Cerdic), Ray Winstone (Bors), Hugh Dancy 
(Galahad), Til Schweiger (Cynric), Mads Mikkelsen (Tristan), Ray Stevenson 
(Dagonet), Ken Stott (Marius Honorius), Charlie Creed-Miles (Ganis), Joel Edgerton 
(Gawain), Sean Gilder (Jols), IvanoMarescotti (Bishop Germanius), Lorenzo De 
Angelis (Alecto). 
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1.2. Muut keskiaikaa esittävät elokuvat: 
 
 
 
El Cid 1961.  
Tuotantoyhtiö:  Airief Release  
Ohjaaja:   Mann, Anthony  
Käsikirjoitus:  Yordan, Philip & Frank, Fredrick M.  
Kesto:   182 min 
 
Miekka Kivessä (The Sword in the Stone) 1963  
Tuotantoyhtiö:  Walt Disney Home Video 
Ohjaaja:   Reitherman, Wolfgang  
Käsikirjoitus:  Peet, Bill & White, T.H.  
Kesto:   80 min  
 
Robin Hood, Disney 1973 
Tuotantoytiö: Walt Disney Home Video 
Ohjaaja:  Reitherman, Wolfgang 
Käsikirjoitus: Anderson, Ken 
Kesto:  83 min 
 
 Ruusun Nimi (Nome de la Rose) 1986 
Tuotantoyhtiö:  Warner Home Video 
Ohjaaja:   Annaud, Jean-Jacques  
Käsikirjoitus:  Birkin Andrew. Taustalla saman niniminen Umberto Econ 
romaani. Kesto:   130 min 
 
Robin Hood – Varkaiden ruhtinas  (Robin Hood – Prince of Thieves) 1991 
Tuotantoyhtiö:  Warner Studios  
Ohjaaja:   Reynolds, Kevin  
Käsikirjoitus:  Densham, Pen  
Kesto:   143 min 
 
Braveheart 1995  
Tuotantoyhtiö:  Paramount Studio 
Tuottaja:   Gibson, Mel   
Käsikirjoitus:  Wallace, Randall  
Kesto:   177 min 
 
Rob Roy 1995 
Tuotantoyhtiö:  Mgm/Ua Studios                                                                                  
Ohjaaja:   Caton-Jones, Michael                                                                     
Käsikirjoitus:  Sharp, Alan                                                                                        
Kesto:   139min 
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Viimeinen Lohikäärme I – Ken uskoo, hän näkee (Dragonheart I) 1996 
Tuotantoyhtiö:  Universal Studios                                                                                
Ohjaaja:   Cohen, Rob                                                                                      
Käsikirjoitus:  Johnson, Patrick R. & Pogue, Charles E.                                           
Kesto:   103 min 
 
13. Soturi (13. Warrior) 1999 
Tuotantoyhtiö:  Touchstone Video                                                                               
Ohjaaja:   McTiernan, John                                                                                        
Käsikirjoitus:  Wisher Jr. Michael Crihtonin novellin pohjalta.                                
Kesto:   102 min 
 
Joan D’Arc – The Messenger 1999 
Tuotantoyhtiö:  Columbia Tri-Star  
Ohjaaja:   Besson, Luc  
Käsikirjoitus:  Besson, Luc & Birkin, Andrew 
Kesto:   148 min 
 
Viimeinen Lohikäärme II - Uusi Seikkailu, (Dragonhear - A New Beginning) 2000 
Tuotantoyhtiö:  Universal Studios Ho.  
Ohjaaja:   Lefler, Dought  
Käsikirjoitus:  Johnson, Patrick R., & Pogue, Charles E.  
Kesto:  84 min 
 
Dungeons & Dragons 2000 
Tuotantoyhtiö:  New Line Home Entertainment                                                      
Ohjaaja:   Solomon, Courtney                                                                        
Käsikirjoitus:  Lilien, Toppen & Cartwright, Carroll                                                  
Kesto:   107 min 
 
Ritarin Tarina (A Knights Tale) 2001 
Tuotantoyhtiö:  Columbia/Tristar Studios                                                             
Ohjaaja:   Helgeland, Brian                                                                           
Käsikirjoitus:  Helgeland, Brian                                                                                 
Kesto:  132 min 
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SYNOPSIKSET ESIMERKKIELOKUVIEN JUONISTA 

 

LIITE 1. Monty Python ja Graalin malja 

 

Elokuvan alussa ilmoitetaan olevan kyseessä vuosi 932 eKr. Maisema on sumuinen ja 

taustalla kuuluu kavioiden kopsetta. Elokuva alkaa samaan tyyliin kuin muut kuningas 

Arthurin tarua kuvaavat elokuvat. Monty Python ja Graalin malja yllättää katsojan 

kuitenkin jo alussa. Lähikuvassa huomaamme, että kyseessä ei ollutkaan kavioiden 

kopse. Arthur hakkaa kookospähkinän kuoria yhteen niin, että syntyy kavioiden 

kopsetta muistuttava ääni; vaikutelma ratsastamisesta tehostuu, kun Arthur 

aseenkantajansa kanssa etenee ottaen laukka-askelia eteenpäin. Elokuvan alussa 

kuningas Arthur "ratsastaa" ranskalaisen linnan muureille ja kertoo haluavansa puhua 

linnan isännän kanssa. Maaseudulla Arthur joutuu todistelemaan kuninkuuttaan 

kertomalla, että sai Järven Valtiattarelta Excalibur-miekan, joka tekee hänestä 

kuninkaan. Matkallaan Arthur kohtaa myös urhean Mustan Ritarin ja pyytää tätä 

ritarikseen. Musta Ritari ei suostu, vaan vaatii taistelua. Tässä osassa Arthur silpoo 

ritarilta ruumin osat yksitellen, sillä tämä ei halua luovuttaa.  Arthur saapuu kaupunkiin, 

jossa kirkon miehet laulavat kirkollista hymniä ja lyövät itseään laudoilla rytmin 

mukaan. Tässä parodioidaan parhaimmillaan keskiaikaista kristinuskoa, joka tulee esille 

elokuvassa muutenkin. Erästä naista syytetään noituudesta selvästi valheellisilla 

syytöksillä. Lopulta Arthur keksii sopivan selityksen ja noita voidaan polttaa roviolla. 

Eräs Bediger tulee kehumaan Arthurin älykkyyttä, ja Arthur päättää lyödä hänet 

ensimmäiseksi ritarikseen.  

 

Elokuvassa on kirja ”Elokuvan kirja”, jota näytetään aika ajoin. Kirjaan liitetään kukin 

ritari vuoron perään ja heistä jokaisesta kerrotaan muutama sana. Arthurin "ratsastaessa" 

ritareiden kanssa Jumala puhuttelee Arthuria ja antaa hänelle ja ritareillensa tehtävän 

etsiä pyhän Graalin malja ja näyttää ritarillista esimerkkiä "näinä synkkinä aikoina". 

Jumala on toteutettu yksinkertaisella piirustustekniikalla, joka on liitetty kuvaan. 

Seuraavaksi elokuvassa näytetään lyhyt piirretty animaatiopätkä, jossa on enkeleitä ja 

fanfaareita. Taivalta nousee teksti: "The Quest for the Holy Grail". He lähtevät yhdessä 

etsimään Graalin maljaa ja saapuvat sen linnan muurien eteen, jonne Arthur pyrki jo 
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elokuvan alussa. He joutuvat taisteluun, jonka jälkeen ritarit hajaantuvat ja lähtevät 

kukin etsimään Graalin maljaa eri tahoilta.  

 

Seuraa erillinen dokumentin kaltainen osa. Nykypäivään sijoittuva "kuuluisa 

historiantutkija" selostaa Arthurin ja ranskalaisen linnan taisteluista. Yllättäen Arthur 

ratsastaa läpi kuvausryhmän, jossa "kuuluisa historioitsija" selostaa. Arthur sivaltaa 

ratsailta historioitsijan kuoliaaksi. Historioitsijan vaimo ryntää järkyttyneenä paikalle ja 

Arthur ratsastaa matkoihinsa. Tämän jälkeen elokuvassa esitetään ritareiden tarinoita. 

Ideana on, että "Elokuvan Kirjan" sivuilta avataan kunkin ritarin sivu ja kerrotaan hänen 

tarinansa. Elokuvassa näytetään Sir Robinin, Sir Galahadin ja Sir Lancelotin tarina. 

Nämä ovat tämän elokuvan tärkeimmät ritarit. Sir Robin päätyy taisteluun kolmipäisen 

ritarin kanssa ja Sir Galahad joutuu lumottuun linnaan. Robin pelastautuu itse, mutta 

Lancelot tulee pelastamaan Galahadin. Toisaalla poliisit nykyajalta etsivät 

historioitsijan murhaajaa. 

 

Seuraa animaatio, jossa näytetään kuinka munkki on kirjoittamassa Sir Lancelotin 

tarinaa.Sen jälkeen kuva siirtyy muuan prinssiin. Hän lähettää nuoleen kiinnitetyn 

viestin, jossa hän pyytää tulla pelastamaan hänet linnasta jossa hän on vankina. Prinssi 

on ahdistunut, koska kuningas toivoo tämän avioituvan ja naivan prinsessan, jota ei 

rakasta. Lancelot saa viestin ja saapuu apuun. Lancelot pääsee prinssin luo, mutta 

kuninkaan tullessa paikalle Lancelot jää keskustelemaan tämän kanssa. Prinssi on jo 

köyden varassa ikkunan ulkopuolella ja kuningas tipauttaa prinssin maahan. Prinssi 

kuitenkin palaa ja ilmoittaa pelastuneensa. Lancelot jättää linnan. 

 

Arthur matkaa nyt kaikkien ritareiden kanssa. He etsivät yhdessä tietä Graalin maljan 

luo ja kyselevät apua paikallisilta. Yllättäen he näkevät räjähdyksiä kalliolla, jolla 

seisoo mies. Tämä esittelee itsensä ja kertoo tietävänsä, että tietystä luolasta he saisivat 

vihjeen Graalin maljasta. Tätä luolaa vartioi kuitenkin erittäin julma olento.  Ritarit 

yrittävät hyökätä luolaan, kun huomaavat vain kaniinin vartioivan sitä. Kaniini 

osoittautuu kuitenkin taitavaksi taistelijaksi ja tappaa neljä ritaria. Arthur ja ritarit 

uskovat, että eivät voimakeinoin onnistu pääsemään luolaan. Silloin paikalle tuodaan 

kauan säilytetty pyhäinjäännös, reliikki. Reliikki toimii pommin tavoin aiheuttaen 
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suuren räjähdyksen. Myös poliisit kuulevat räjähdyksen. Arthur ritareineen pääsee 

luolan sisälle. Pimeän luolan seinältä löytyy kirjoitusta. He epäilevät löytäneensä 

viimeiset Joosef Arametialaisen sanat: " Hän, joka on hengessä pyhä voi löytää graalin 

maljan argh.. linnasta". Yllättäen lohikäärme ilmestyy, ja ritarit juoksevat sitä pakoon 

ulos luolasta. Tänä aikana poliisit ovat saapuneet luolan suulle ja he etsivät jälkiä 

Arthurista. 

 

Arthur ja ritarit näkevät kuoleman sillan edessään. Siltaa vartioi vanha mies, joka 

kertoo, että sillan voi ylittää vain se, joka osaa vastata kolmeen hänen esittämään 

kysymykseensä oikein. Lancelot lähtee ensimmäisenä sillalle vastaten kaikkiin 

kysymyksiin oikein. Robin ja Galahad vastaavat väärin ja joutuvat kuoleman jokeen. 

Arthur pyytää tarkennusta omaan kysymykseensä. Sillan vartija ei osaa vastata Arthurin 

kysymykseen, ja näin mies itse lentää kuoleman jokeen. Lancelot ja Arthur ylittävät 

kuoleman sillan. He matkaavat linnan luokse, jossa Graalin maljan kaiken tiedon 

mukaan pitäisi sijaita. He huomaavat, että kyseessä on sama ranskalainen Tintagelin 

linna, jonka juurella Arthur jo elokuvan alussa seisoi.  

 

Arthur on jo kolmatta kertaa elokuvan aikana pyrkimässä tähän ranskalaiseen linnaan. 

Tälläkään kertaa ranskalainen vartija ei ole suopea Arthurille, vaan alkaa pilkata tätä. 

Linnasta heitetään ulosteita Arthurin päälle. Arthur ja Lancelot perääntyvät pettyneinä. 

Yllättäen Arthurin takana on valtava joukko sotaväkeä; he kaikki ovat tulleet Arthurin 

avuksi hyökkäämään linnaan. Suuri taistelu on alkamassa. Yhtäkkiä poliisiauto saapuu 

paikalle. Autosta nousee historioitsijan vaimo, joka osoittaa Arthurin syylliseksi 

murhaan. Arthur viedään poliisiautoon, ja poliisit rauhoittelevat sotajoukkoa. Hyökkäys 

keskeytyy. Poliisi laittaa kätensä kameran linssin päälle ja kuva pimenee. Elokuva 

loppuu tähän ja jättää katsojan hämmennyksen valtaan. 

 

LIITE 2. Excalibur 

 

Elokuva kuvaa melko kattavasti alkuperäistä kuningas Arthurin legendaa. Tarinassa 

esiintyy suurin osa legendaan kuuluvista henkilöistä: Merlin, Uther, Igraine, Morgana, 

Arthur, Lancelot, Guenevere, Gawain ja Perceval. Elokuva alkaa Britannian taisteluista 
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sakseja vastaan, kuten useimmat kuningas Arthurin legendaa kuvaavista elokuvista. 

Ritari Uther lyö saksit ja saa Merlinin antamansa taikamiekan-Excaliburin avulla 

kuninkuuden. Uther tekee rauhan myös brittiläisen Cornwallin herttuan kanssa, mutta 

voitonjuhlinnassa hän ihastuu herttuan vaimoon Igraineen. Uther haluaa Igrainen 

omakseen hinnalla millä hyvänsä, ja Uther pettääkin herttualle antaman rauhan 

lupauksen. Merlin vielä auttaa Utheria muuttamaan tämän ulkoisen olemuksen herttuan 

näköiseksi, jotta Igraine luulisi Utheria miehekseen. Palkaksi tästä Merlin haluaa lapsen, 

joka tuosta illasta syntyy. Tämä vauva on Arthur, jonka Merlin tulee lapsen synnyttyä 

hakemaan ja vie muualle kasvatettavaksi. Uther tapattaa herttuan ja ottaa Igrainen 

vaimokseen, mutta kuolee itse myös hyvin pian väijytykseen, sillä toimillaan on 

menettänyt kansan suosion. Ennen kuolemaansa Uther painaa Excalibur-miekan kiveen, 

josta sen nostaisi vasta seuraava kuningas. 

 

Nuorena miehenä Arthur on ottovanhempiensa perheen vanhimman pojan Kayn 

aseenkantajana turnajaisissa. Ritarit yrittävät vetää Excalibur-miekkaa irti kivestä, mutta 

eivät onnistu tässä. Kayn miekka huomataan kadonneeksi ja Arthur lähtee etsimään sitä. 

Koska miekkaa ei löydy, Arthur päättää lainata Excaliburia ja nostaa sen kivestä. Kansa 

ihmetteli tätä ja halusi itse todistaa Arthurin nostavan miekan kivestä. Arthur 

tunnustetaan seuraavaksi kuninkaaksi, sillä vain hän sai miekan nostettua. Merlin 

paljastaa, että Arthur on oikeasti Igrainen ja Utherin poika. Kaikki ritarit eivät aluksi 

halua tunnustaa Arthurin kuninkuutta, mutta hyvin pian Arthur voittaa kaikkien suosion 

puolelleen. Arthur tapaa myös Lancelotin, joka ilmoittaa tulleensa merten takaa 

etsimään todellista kuningasta. Kamppailun jälkeen Lancelot kertoo Arthurin olevan 

hänen etsimänsä mies ja Arthur lyö hänet ritariksi. Arthur ottaa vaimokseen korkea-

arvoisen Leodegrancden tyttären, Gueneveren. Myös Lancelot rakastuu Guenevereen, ja 

heidän ympärilleen kehkeytyy kohtalokas kolmiodraama. Kun Arthur löytää 

Gueneveren ja Lancelotin yhdessä metsästä makaamassa, hän iskee Excaliburin 

maahan. Lancelot katoaa ja Guenevere lähtee luostariin. Maa alkaa kurjistua. 

 

Arthurilla on myös sisarpuoli Morgana, joka on Cornwallin herttuan ja Igrainen lapsi. 

Morgana on kiinnostunut noituudesta ja pyytää päästä Merlin-velhon oppiin. Morgana 

oppiikin Merliniltä kaikenlaista ja lopulta Merlin suostuu ottamaan myös Morganan 
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lohikäärmeen pesälabyrinttiin, joka on ilmeisen pyhä ja tavallisilta ihmisiltä suljettu 

paikka. Elokuvan mukaan tuo paikka on jossain Stonehengen alapuolella. Morgana 

kavaltaa Merlinin tuolla labyrintissä ja Merlin jää oman loitsunsa vankina kiveen. 

Morgana loihtii itsensä Gueneveren näköiseksi yhdeksi yöksi, jotta voi synnyttää lapsen 

ja tulevan kuninkaan. Vain Arthurin perillinen voi olla seuraava kuningas. Morgana 

synnyttää pojan, Mordredin. Hän kasvattaa poikaa ja odottaa tämän varttumista ja 

kuninkuutta. Arthur on huolissaan maansa tilasta. Hän ajattelee, että enää pyhä Graalin 

malja voisi pelastaa maan. Arthur lähettää ritarinsa etsimään maljaa eri puolilta 

valtakuntaa. 

 

Ritarien etsinnät eivät kuitenkaan tuota toivottuja tuloksia ja he menehtyvät niiden 

aikana, yhtä lukuun ottamatta. Ritari Perceval etsii Graalia innokkaasti ja näkee siitä 

näkyjä. Hän löytää myös Mordredin, joka johdattaa hänet äitinsä Morganan luo. 

Perceval on kuitenkin vahva Morganan houkutuksia vastaan ja onnistuu pelastautumaan 

heidän luotaan. Perceval näkee näyn, jossa häneltä kysytään ketä Graali palvelee. 

Näyttää siltä, että itse Jumala puhuttelee Percevalia, vaikka sitä ei suoraan elokuvassa 

kerrota. Lopulta Perceval ymmärtää, että se palvelee Jumalaa, kuningas Arthuria, sekä 

sen, että Arthur ja maa ovat yhtä. Kun Perceval tämän ymmärtää, hänelle ojennetaan 

Graalin malja. Perceval vie maljan Arthurille, jotta tämä voisi juoda siitä ja maa heräisi 

uuteen kukkeuteen kurjuuden tilasta. Arthur juo maljasta ja hänen voimansa palaavat. 

Arthur vierailee myös Gueneveren luona luostarissa ja pyytää tätä ottamaan vastaan 

anteeksiannon, sillä on jo kärsitty tarpeeksi. Guenevere ojentaa Arthurille Excalibur-

miekan, jota hän on pitänyt suojassa. Maa on köyhyyden ja ruton koettelema. Mordred 

on varttunut jo nuoreksi mieheksi ja tulee vaatimaan valtakuntaa Arthurilta. Arthur 

sanoo, että ei voi luovuttaa hänelle valtakuntaa, vaan rakkautensa. Mordred sanoo, että 

jos Arthur ei luovuta hänelle valtakuntaa, hän tulee sen itse ottamaan. 

 

Mordred joukkoineen valmistautuu hyökkäykseen Arthurin joukkoja vastaan. Arthur on 

saanut voimaa Graalin maljasta ja on valmis puolustautumaan. Arthur kaipailee 

Merliniä tällä tärkeällä hetkellä ja etsii häntä Stonehengen kiviympyrän luota. Merlin 

ilmestyykin Arthurille näyn kaltaisena ilmestyksenä. Merlin kertoo, että Arthurin 

rakkaus herätti hänen henkiin. Hän tulisi olemaan läsnä ja puhuttelemaan heitä unissa ja 
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näyissä; toisille hän olisi unelma, toisille painajainen. Merlin ilmestyy myös Morganalle 

joka oli pettänyt hänet. Merlin houkuttelee tämän manaamaan loitsun ja kun Morgana 

vajoaa transsin kaltaiseen olotilaan, hän muuttuu vanhaksi eukoksi. Mordred säikähtää 

nähtyään äitinsä eukon hahmossa, ja kuristaa tämän kuoliaaksi. Taistelut Arthurin ja 

Mordredin joukkojen välillä alkavat. Myös ritari Lancelot saapuu auttamaan Arthuria 

taisteluissa. Arthur ja Mordred käyvät kaksinkamppailun, jossa he molemmat iskevät 

toisensa hengiltä. Ennen kuolemaansa Arthur pyytää ritari Percevalia heittämään 

Excalibur-miekan veteen. Perceval empii ensin, mutta kun hän suostuu pyyntöön, hän 

näkee, että käsi vedessä on jo valmiina ottamaan miekan vastaan. Veden haltia alun 

perin antoi ja valmisti miekan, nyt oli aika antaa se takaisin. Miekan saisi seuraava 

kuningas. Elokuvan lopussa kuollut Arthur purjehtii purrella haltian kaltaisten olentojen 

seurassa punainen purje liehuen ulappaa kohti. Päivä vaihtuu yöksi ja kuva pimenee. 

 

LIITE 3. Merlin 

 

Elokuva alkaa sen päähenkilön Merlinin sanojen mukaan “pimeyden kammottavista 

vuosista“. Merlin kertoo: “Tyranni luovutti kruunun toiselle, vielä pahemmalle. 

Sisällissota repi maata. Sitten tulivat saksilaiset. Kristittyjen kirkkoja tuhottiin ja 

häväistiin, niin kuin myös vanhoja pakanallisia pyhiä paikkoja. Vanhojen tapojen 

kannattajat huusivat tuskaansa“. Kuningatar Mab, joka kuvataan lähinnä noitana, haluaa 

luoda kansalle johtajan, mahtavan taikurin, joka toisi ihmiset vanhojen tapojen pariin. 

Mab pelkää, että mikäli ihmiset lakkaavat uskomasta vanhan maailman tapoihin, se 

katoaa kokonaan. Mab antaa elämän pojalle, jonka nimi on Merlin. Mab antaa pojan 

oman äidin kuolla, ja häntä kasvatti muuan nainen, Ambrosia.  

 

Merlin huomaa ensimmäisen kerran taikuuden lahjansa, kun hän haluaa pelastaa lady 

Nimuen, joka on uppoamassa suohon. Tahdon voimalla Merlin saa oksan kasvamaan, 

johon tarrautuen Nimue pelastautuu. Merlin ja Nimue rakastuvat toisiinsa. Mab haetutti 

Merlinin yliluonnollisten kykyjen tultua ilmi linnaansa. Palvelija Friik ryhtyi 

opettamaan Merliniä suureksi taikuriksi. Mabin sisko, Järven Valtiatar oli kieltäytynyt 

auttamasta Mabia hänen pyrkimyksissään pelastaa vanha maailma, koska hän suhtautui 

näihin pyrkimyksiin kyynisesti ja oli jo hyväksynyt uuden maailman tulemisen. Järven 
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Valtiattaren vaikutuksesta Merlin jättää Mabin ja palaa Ambrosian luo. Mab aiheuttaa 

Ambrosian kuoleman. Merlin suuttuu tästä ja vannoo käyttävänsä taikuuden voimia 

ainoastaan Mabin tuhoamiseen. 

 

Britanniassa oli kaksi vahvaa johtajaa: kuningas Vortigern ja Uther. Vortigern halusi 

takuun alamaistensa uskollisuudesta. Lordi Ardente joutui antamaan tyttärensä Nimuen 

pantiksi uskollisuudestaan. Myös Merlin toimitettiin Vortigerin valvonnan alaiseksi ja 

näin hän kohtasi uudelleen Nimuen. Nimue kertoo silloin Merlinille myös kukkuloiden 

takana olevasta saaresta, Avalonista, ja siellä olevasta Graalin maljasta. 

 

Merlin liittoutuu Utherin kanssa ja Mab Vortigerin kanssa, sillä Uther on tuomassa 

kristinuskon ja tuhoamassa “vanhan maailman“. Mab pyytää Votigeria uhraamaan 

Nimuen suurelle lohikäärmeelle. Merlin onnistuu loppuhetkillä pelastamaan Nimuen, 

mutta tämä saa pysyvät pahat paloarvet kasvoihinsa. Merlin vie Nimuen turvaan 

Avalonin saarelle luostariin, jonne tämä jää. Merlin pyytää apua Järven Valtiattarelta, 

joka antaa Merlinille Excalibur-miekan avuksi. Utherin joukot onnistuvat lyömään 

Vortigerin joukot. Ratkaiseva kohtaus taistelussa on se, kun Merlin iskee Excaliburin 

jäähän niin että jää halkeaa, ja Vortigern joukkoineen hukkuu veteen. (Samankaltainen 

kohtaus nähdään myös “Kuningas Arthur“ (2004) elokuvassa). 

 

Merlin kertoo olleensa aina ollut huono ihmistuntija. Hän luuli, että Uther olisi hyvä 

hallitsija. Uther ihastuu kuitenkin Cornwallin ruhtinaan vaimoon, Igraineen, ja pyytää 

Merliniltä apua saadakseen hänet rakastumaan itseensä. Merlin lyö pettyneenä 

Excalibur-miekan kiveen, kunnes löytyy kyllin hyvä mies hakemaan se. Uther ryhtyy 

piirittämään Tintagelin linnaa, koska haluaa Igrainen linnasta. Merlin lupaa auttaa 

Utheria, mikäli tämä antaa esikoispoikansa Merlinille. Merlin taikoo Utherin 

Cornwallin näköiseksi illaksi, jotta Uther pääsee ratsastamaan linnan. Uther pettää 

Merlinin tappamalla Cornwallin ja ottamalla Igrainen vaimokseen. Mabin palvelija 

Friik tulee Arthurin sisaren Morganan luo, joka on vasta lapsi.  Friik lupaa opettaa 

Morganaa taikomaan, jos tämä laittaa mustan kiven Igrainen ja Utherin Arthur-vauvan 

kehtoon ja kiroaa näin vastasyntyneen. 
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Merlin opettaa Arthurille etenkin etiikkaa ja moraalia. Hän kertoi, että Arthurista tulisi 

kuningas Utherin jälkeen. Arthur haaveilee valtakunnasta, jossa “rauha ja lähimmäisen 

rakkaus vallitsee“. Merlin ja Arthur lähtevät hakemaan Excalibur-miekkaa, jonka kallio 

luovuttaa Arthurille. Arthur rakentaa pyöreän pöydän symboliksi tasavertaisuudesta. 

Camelotin kaupunki rakennetaan ja Arthur nai lordi Leon tyttären, Guineveren.  Friik 

tulee uudelleen tapaamaan Morganaa, kun Arthur on julistettu kuninkaaksi. Hän 

muuttaa Morganan kauniiksi ja yllyttää tämän haluamaan kruunua. Friikin ehdotuksen 

mukaan Morgana voisi vietellä veljensä Arthurin uudessa ulkomuodossaan ja synnyttää 

näin uuden kuninkaan. Näin tapahtuu, ja Morgana synnyttää Mordredin salassa 

Arthurilta. Mordred kasvaa julmaksi ja pahasydämiseksi etenkin ollessaan Mabin 

vaikutuspiirissä. 

 

Arthur ritareineen on lähdössä etsimään Graalin maljaa, joten valtakunta on jäämässä 

turvatta. Merlin lähtee Järven Valtiattaren luo neuvoa hakemaan, joka esittää, että 

Merlin tarvitsee puhdassydämisen miehen suojelemaan kruunua. Vastaus löytyisi 

Joyous Gardista, jonne valtiattaren vene tulisi viemään Merlinin. Merlin rantautuu ja 

tapaa poika Galahadin, joka kertoo olevansa Lady Elainen ja Sir Lancelotin poika. 

Merlin uskoo Lancelotin olevan oikea mies ja Lancelot jää vartioimaan Arthurin 

valtakuntaa tämän poissa ollessaan.  Guinevere ja Lancelot rakastuvat toisiinsa tänä 

aikana. Merlin yllättää heidät ja varoittaa Guineverea, mutta tämä ei silti estä 

rakastavaisia. Elaine saa tietää heidän suhteestaan Mabin toimesta ja tappaa itsensä. 

 

Arthur palaa takaisin Camelotiin, jonne myös Mordred saapuu kertoen olevansa 

Arthurin poika. Mordred paljastaa Lancelotin ja Guineveren petoksen ja sanoo, että 

Guineveria on rangaistava maanpetturina. Painostuksen alaisena Arthur syyttää 

Guineveria maanpetturuudesta, josta rangaistuksena on kuolemantuomio. Guinevere 

viedään tuomiolle. Rovion liekkien sytyttyä Merlin taikoo sateen ja Lancelot pelastaa 

Guineveren. Merlin kertoo, että he “ratsastivat pois tarinasta ja muuttuivat legendoiksi“. 

Mordred ryhtyy kiihottamaa kansaa ja kritisoi, että Arthur salli Guineveren pelastuksen. 

Osa kansasta liittyy Mordredin joukkoihin. Mordred ja Arthur kohtaavat joukkoineen 

taistelussa. 
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Mab on yrittänyt saada Merlinin ansaan asettamalla Nimuen syötiksi ansaan. Merlin 

pelastuu täpärästi, koska kuulee taistelun äänet ja ryntää Arthurin avuksi taisteluun. 

Merlin saapuu Arthurin luo, joka pyytää Merliä heittämään Excaliburin järveen. Merlin 

syyttää Järven Valtiatarta valtakunnan tuhosta, mutta tämä kertoo hänen erehtyneen. 

Galahad, Lancelotin poika olisi ollut oikea mies pelastamaan valtakunta, ei Lancelot. 

Friik ja Arthur onnistuvat yhteistuumin tuhoamaan ilkeän Mabin. Galahadin kerrotaan 

lopussa pelastaneen valtakunnan palatessaan “pyhä Graali ja kevät mukanaan, ja maa 

muuttui taas hedelmälliseksi. Kuoleman ja pimeyden aika loppui“. Siirrytään takaisin 

kertomuksen elokuvan alkuun, jossa vanha Merlin on kertomassa elokuvan tarinaa 

ihmisjoukolle. Vanha Merlin kertoo, että tarina loppuu tähän. Merlin huomaa yllättäen, 

että yleisön joukossa on myös vanhentunut Friik. Heillä on iloinen jälleennäkeminen. 

Tarinan lopuksi Merlinin vanha hevonen vie Merlinin Nimuen luo, jonka hän luuli jo 

kadottaneensa iäksi. Merlin kertoo tekevänsä viimeinen temppunsa muuttaessaan 

itsensä ja Nimuen takaisin nuoriksi. He elävät onnellisina yhdessä loppuelämänsä. 

 

LIITE 4. Avalonin usvat 

 

Elokuvan alussa näytetään, kuinka saksit hyökkäsivät Britannian kyliin “tappaen niin 

kristittyjä kuin Avalonin jumalattaren kannattajia.“ Elokuvan päähenkilö Morgaine 

kertoo, että ellei maan johtaja yhdistäisi kristittyjä ja vanhan uskonnon kannattajia, 

Britannia joutuisi raakalaisten käsiin ja Avalon katoaisi. Cornwallissa Morgainen hänen 

äitinsä Igraine harjoitti “vanhoja tapoja“. Heidän kotonaan asui myös Igrainen sisar 

Morgause. Vivian, vanhin kolmesta sisaruksesta ja Järven valtiatar kertoo Igrainelle, 

että tämä tulee synnyttämään tulevan kuninkaan. Ennustus käy toteen, kun Igraine 

rakastuu Utheriin, jonka tuntomerkit hän sai tietää jo etukäteen. Uther haluaa Igrainen 

omakseen keinolla millä hyvänsä, vaikka Igraine on jo naimisissa Gorloisin kanssa. 

Miehet väijyvät toisiaan joukkojensa kanssa. Uther pelastuu, sillä Igraine varoittaa 

häntä taikavoimien avulla. Sen sijaa hänen aviomiehensä kuolee. Naamioituneena 

Gorloisin ulkomuotoon Merlin - velhon avustuksella Uther pääsee linnaan Igrainen luo. 

Tämän yön seurauksena Igraine synnyttää pojan – Arthurin. Morgaine ja Arthur 

viettävät lapsuutensa yhdessä, mutta jo varhain heidät viedään oppiin. Merlin-velho 

ottaa Arthurin kasvatettavaksi ja papitar Vivian noutaa Morgainen Avalonin saarelle. 
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Arthuria kasvatetaan kuninkaaksi ja Morgainea opetetaan äitijumalattaren uskonnosta, 

sillä hänestä suunnitellaan seuraavaa Järven valtiatarta, Avalonin ylipappia.  

 

 Molemmat Igrainen lapset menestyvät omilla tahoillaan. Vivian ja Merlin järjestävät 

Morgainen ja Arthurin kohtalokkaaseen hedelmällisyysriittiin. Tätä kutsuttiin Belfanen 

juhlaksi, suureksi avioliitoksi joka yhdisti neitsytmetsästäjättären ja uroshirvaan. 

Morgainen tietämättä hänen veljensä Arthur on järjestetty uroshirvaaksi. Hän itse on 

neitsytmetsästäjättären roolissa, jonka kanssa uroshirvaan tulee rakastella. Morgaine saa 

kuitenkin jälkeenpäin kuulla, että uroshirvas oli hänen oma veljensä Arthur. Morgaine 

vihastuu tästä niin paljon Vivianille, että jättää Avalonin. Hän osallistuu Arthurin 

kruunajaisiin, joissa tämä myös ottaa vaimokseen kristityn prinsessan, Guineveren. 

Valitettavasti Arthurin paras ystävä, Lancelot, ja Guinevere ovat ihastuneita toisiinsa. 

He kuitenkin vannovat, että eivät tee asialle mitään. Igrainen sisar Morgause kiroaa 

Guineveren kohdun hedelmättömäksi, jotta hänen pojillaan olisi mahdollisuus päästä 

valtaistuimelle. Igrainen lapsettomuudesta ja suhteesta Lancelottiin muodostuu 

konflikti, joka on ajaa Arthurin tuhoon.  

 

 Morgaine matkustaa kruunajaisista tätinsä Morgausen luo Lothinin linnaan, koska 

huomaa olevansa raskaana. Siellä hän voisi synnyttää lapsen piilossa. Lapselle annetaan 

nimeksi Mordred. Lapsi jää Morgausen kasvatettavaksi, kun Morgainen lähtee 

Camelottiin veljensä luo. Morgaine sanoo, että Vivian ei koskaan saisi päästä käsiksi 

Mordrediin. Morgause kasvattaakin Mordredia kuin omaa poikaansa. Vivian ja Merlin 

keksivät Mordredin kasvettua aikuiseksi, että tämä olisi sopiva Avalonin ja vanhan 

muinaisuskonnon puolustaja. Alun perin Arthurin uskottiin pystyvän yhdistämään 

kristinusko ja vanha uskonto, mutta painostuksen vuoksi kristinusko valtaa alaa hänen 

kuninkuutensa aikana. Järven valtiatar antoi Arthurille taikavoimia sisältävän Excalibur-

miekan suojaksi, mikäli hän pitäisi vanhan uskonnon hengissä. Koska Arthur ei onnistu 

tässä tehtävässään, Järven valtiatar ja Merlin päättävät, että Arthur tulee kaataa 

valtaistuimelta. Mordredin tulisi voittaa Arthur.  

 

 Mordred matkaa kuningas Arthurin hoviin ja paljastaa Arthurille olevansa tämän 

poikansa. Arthur uskoo lopulta sen, mutta kertoo, ettei valitettavasti voi julkisesti 
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tunnustaa häntä pojakseen. Mordred järjestää väijytyksen, jossa Arthurin aviopuolison 

Guineveren ja hänen parhaan ystävänsä ritari Lancelotin suhde paljastuu. Arthur on 

murtunut mies, ja hänen on alamaistensa edessä karkotettava heidät maasta. Lancelot 

pakenee Guineveren kanssa, mutta Guinevere haluaa kuitenkin jäädä luostariin. 

Mordred jää kasvattiäitinsä Morgausen kanssa Camelotin linnaan. Linnaan matkustavat 

myös Järven valtiatar Vivian ja Morgaine, jotka solmivat sovinnon. Camelotiin 

saavuttuaan Vivian järkyttyy mitä pimeyttä harjoitetaan äitijumalattaren nimissä. 

Morgause riitaantuu Vivianin kanssa ja nostaa tikarin esiin. Käsikähmässä hän saa itse 

kuolettavan piston. Mordred raivostuu äitinsä kuolemasta niin, että tappaa Vivianin 

siihen paikkaan ja ratsastaa pois Camelotin linnasta.   

 

Saksit ovat aloittaneet suurhyökkäyksen Britannian Arthuria vastaan. Mordred liittyy 

heidän joukkoihinsa ja käy Arthuria vastaan taistelussa. Ritareiden ja Arthurin avuksi 

taisteluun saapuu myös Lancelot. Mordred etsii taistelusta Arturia ja huutaa tätä 

nimeltä. Arthur kuulee huudon ja löytää Mordredin. He alkavat miekkailla keskenään. 

Artur kysyy, miksi Mordredista tuli hänen vihollisensa. Mordred vastaa, että hän on 

ollut sitä koko ajan. Morgaine saapuu myös taistelukentälle ja näkee miehet 

taistelemassa keskenään. Ensin Mordred lyö Arthuria miekalla ja tämä haavoittuu. 

Arthur onnistuu kuitenkin iskemään kuolettavan iskun seipäällä. Morgaine näkee 

tapahtuneen ja hän saapuu kuoleman kielissä olevan Mordredin vierelle. Ennen 

kuolemaansa Mordred näkee äitinsä Morgainen kasvot ja sanoo “äiti“. Morgaine 

suutelee Mordredia. Arthur pyytää Morgainea viemään hänet kotiin – Avaloniin. 

Morgaine kertoo, että vaikka Avalon oli jo kerran torjunut hänet, hän tunsi voiman 

heidän saapuessaan kuolevan kuninkaan kanssa sen rannoille.  

 

Morgaine nostaa kätensä avatakseen Avalonin usvaverhot, mutta ei saa niitä avattua. 

Arthur sanoo, että ehkä jumalatar haluaa uhrin. Hän tarttuu Excalibur-miekkaan ja 

pyytää antamaan sen jumalattarelle. Morgaine heittää miekan järven – miekka jää 

vähäksi aikaa taivaalle hohtamaan ristin muotoiseksi valoksi ja katoaa sen jälkeen. 

Tämän jälkeen usvat raottuvat ja he näkevät Avalonin saaren rannat. Arthur katselee 

ihastuneena, Morgaine kertoo heidän nyt olevan kotona. Arthur kuolee Morgainen 

käsivarsille. Morgaine kertoo, että “Avalon katosi ihmisten maailmasta. Vain 
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Glastonbury oli merkkinä siitä missä sen ihmeet olivat olleet.“. Saksit ottivat maan 

haltuunsa ja Morgaine luuli monta vuotta jumalattarenkin unohtuneen, kunnes hän tuli 

luostariin. Siellä hän näki kuinka nunnat rukoilivat Neitsyt Mariaa ja pyytävät tätä 

rukoilemaan puolestaan. Morgaine ajattelee, että jumalattaren on täytynyt ottaa uusi 

ruumiillistuma Neitsyt Mariana. Ehkä tulevaisuuden sukupolvet toisivat hänet takaisena 

sellaisena kuin hänet tunnettiin Avalonin loistossa. Morgaine jää hymyilemään 

salaperäisesti. 

 

LIITE 5. Kuningas Arthur 

 

Elokuvan alussa kerrotaan, että Rooman imperiumi oli suuri, mutta se tahtoi yhä 

laajentua. Etenkin ”Sarmatia” oli sille tärkeä alue. Roomalaiset olivat hyökänneet sinne 

452 jKr., jonka jälkeen sieltä oli viety miehiä Rooman imperiumia palvelemaan. Heistä 

oli syntynyt legenda jaloista ritareista. Myös Lancelot joutui nuorena poikana jättämään 

kotimaansa ja matkaamaan Rooman imperiumin palvelukseen sotajoukon mukana. 

Sotilaita vietiin Englantiin, jonne Rooman imperiumi silloin ulottui. Englantiin oli 

rakennettu Haydrinin muuri suojelemaan roomalaisten alueita alkuperäiskansoilta. 

Arthur ritareineen lähti Englantiin. Matkalla Haydrinin muurille alkuperäisheimot, 

piktit, hyökkäävät roomalaisten kimppuun. Arthur säästää piktien johtajan, jonka hän 

olisi voinut tappaa Excalibur-miekalla. Taustalla piktien tietäjä Merlin katselee 

tapahtunutta. Piispa Germanoes tapaa ritarit ja Arthurin pyöreän pöydän ääressä ja 

kertoo, että barbaarit ovat ovilla Britanniassa - saksit olivat hyökkäämässä sinne. 

Roomalaiset ovat päättäneet jättää maan sen epävakaiden olojen vuoksi. Piispa kertoo, 

että ennen ritareiden vapauttamista hänellä olisi vielä yksi tehtävä heille.  

 

Ritarien tulee pelastaa roomalainen perhe, joka oli jäänyt saarretuksi pohjoiseen. 

Etenkin poika Marius Alekto tulisi pelastaa, sillä hänestä kaavaillaan piispaa. Matkalla 

joukkoineen Arthur huomaa, että piktit väijyvät heitä. Piktien ansat laukeavat ja Arthur 

joukkoineen saarretaan. Piktien tietäjä Merlin haluaa, että Arthurin joukkoja ei tapeta, 

sillä heitä voitaisiin käyttää taistelussa sakseja vastaan. Arthur vihastuu uudesta 

tehtävästä joka vaarantaisi ritareiden hengen, sillä heille oli jo luvattu vapaus. Ritarit 
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olivat jo juhlimassa vapautumistaan ja närkästyvät kuullessaan tehtävästä. Lopulta 

ritarit kuitenkin suostuvat toteuttamaan käskyn. 

 

Saksit on elokuvassa kuvattu raaoiksi ja koruttomiksi miehiksi. He ovat pukeutuneet 

hyvin yksinkertaisesti, eivätkä he ole leikanneet partaansa tai hiuksiaan. Saksit tuhoavat 

kaikki eteensä tulevat kylät ja tappavat kaikki ihmiset. Saksi keskustelevat Arthurista, ja 

miettivät miksi hän on joukkoineen lähdössä pohjoiseen. Saksit päättävät lähteä 

Arthurin joukkojen perään. Myös toisia roomalaisten vihollisia, piktejä, näytetään. He 

puhuvat alkukantaista kieltä, joka on käännetty englanniksi, samoin he ovat pukeutuneet 

alkukantaisiin asusteisiin. Piktit miettivät, paljonko sakseja on. Saksit ovat myös piktien 

vihollisia, sillä myös he ovat tunkeutujia heidän maillensa. Matkalla joukkoineen Arthur 

huomaa, että piktit väijyvät heitä. Piktien ansat laukeavat ja Arthur joukkoineen 

saarretaan. Piktien tietäjä Merlin haluaa, että Arthurin joukkoja ei tapeta, sillä heitä 

voitaisiin käyttää taistelussa sakseja vastaan. Arthurin joukot saavat jatkaa matkaa, 

mutta tässä vaiheessa ei vielä sovita sotilaallisesta yhteistyöstä sakseja vastaan. 

 

Arthur joukkoineen saapuu pohjoiseen roomalaisen perheen luo. Arthur kysyy missä 

heidän poikansa Alekto on, ja että saksit ovat hyökkäämässä pohjoisesta. Marius 

Artorius kieltäytyy perheineen lähtemästä vedoten, että on saanut maan roomalaisilta. 

Arthur vastaa, että mikäli Marius ei suostu vapaaehtoisesti lähtemään, hän raahaa 

Mariuksen vaikka väkisin Haydrinin muurin sisälle suojaan. Käy ilmi, että Marius on 

kohdellut huonosti kyläläisiä ja väittänyt olevansa Jumalan lähettämä. Arthur löytää 

miehen, jota on Mariuksen toimesta kidutettu, sillä hän pyysi lisää ruokaa kyläläisille. 

Arthur vapauttaa miehen ja kertoo, että kaikki ihmiset ovat jo syntymästä asti vapaita, 

eikä Marius ole Jumalan lähettämä. Arthur pyytää kaikkia kykeneviä taistelemaan 

Arthurin rinnalla sakseja vastaan, samalla muut kyläläiset voisivat pakata tavaransa ja 

mennä Haydrinin muurin sisälle suojaan. Arthur löytää myös "kielletyn paikan". Ritari 

Daigon murtaa sen oven, ja sisältä löytyy vankila, jossa on kuolleita ihmisiä ja vartija. 

Vartija kertoo, että vääräuskoisten tulee kuolla, sillä näin heidän sielunsa voi pelastua. 

Vankilan perältä löydetään elossa oleva poika ja nuori nainen, joka myöhemmin 

paljastuu Guinevereksi. Arthurin joukot lähtevät paluumatkalle. Heillä on mukanaan 

roomalainen perhe, ja kyläläiset seuraavat perässä.  
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Matkalla Guinevere pyrkii saamaan Arthurin brittiläisten heimojen puolelle ja vetoaa 

siihen, että Arthurin äiti oli englantilainen. Aluksi Arthur vastustaa, mutta ihastuneena 

Guinevereen hän lopulta suostuu taistelemaan piktien kanssa yhteisessä rintamassa 

sakseja vastaan. Arthurista tehdään myös heidän johtajansa. Arthurin ritarit ja 

Guinevere kohtaavat saksit jäällä. Ritarit ja Guinevere asettuvat jäällä riviin 

jousipyssyjen kanssa, saksit asettuvat jään toiselle puolelle. Taistelu aloitetaan, saksit 

pyritään saartamaan isoksi kasaksi, jotta jää murtuisi heidän altansa. Pyrkimyksessä 

onnistutaan, mutta jää ei vielä halkea. Yksi ritareista, Daigon, juoksee etulinjalle ja 

alkaa hajottaa jäätä kirveellä. Urhoollinen ritari saa surmansa, mutta jää alkaa haljeta, ja 

saksit uppoavat veteen. Arthurin ritarit voittavat taistelun ja pääsevät jatkamaan 

matkaansa Haydrinin muurille.  

 

Piispa Germanus on iloinen kun hän näkee Marius Alekton elossa. Alekton isä Marius 

Artorius sai surmansa Guineveren nuolesta matkan aikana, sillä hän rupesi 

kapinoimaan. Piispa Germanus ei kuitenkaan välitä Artoriuksen kohtalosta. Piispa 

kertoo, että ritarit ovat nyt vapaita ja voivat lähteä Roomaan. Heille jaetaan 

vapautuspaperit. Ritarit eivät kuitenkaan ole ilmeisen iloisia, vaan suhtautuvat 

vapautukseen epäilevästi, samoin Arthur. Saksit ovat tulossa jo muureille, jonne Arthur 

myös rientää katsomaan. Arthur sanoo ritareille, että heidän tiensä eroavat tässä 

vaiheessa. Arthur on päättänyt jäädä taistelemaan piktien kanssa Britannian vapauden 

puolesta sakseja vastaan. Guinevere on ilmeisen iloinen Arthurin päätöksestä, mutta 

muistuttaa, ettei voida tietää, mitä tulee tapahtumaan. Arthur ja Guinevere rakastelevat 

ja seuraavana aamuna Arthur ratsastaa kukkuloiden takaa sumusta kantaen merkkiä 

seipään kärjessä ja katsastaen saksien leiriä. Saksit havaitsevat, että vain Arthur on 

jäänyt yksin taistelemaan muiden ritarien lähdettyä. Piktit ovat valmistautuneet 

taisteluun, pukeutuneet perinteisiin sota-asuihin ja asettautuneet paikoilleen. Myös 

Guinevere on pikti-sotilaiden riveissä.  

 

Saksien joukot alkavat liikehtiä. Ritarit palaavat taistelemaan Arthurin rinnalle. Arthur 

sanoo, että nyt he taistelisivat vain ”tämän päivän tekojen takia”, sillä nyt he ovat jo 

vapaita. Saksit huutavat sotahuutoansa ja piktit ampuvat nuolia heitä kohti. Piktit ja 
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Arthurin ritarit taistelevat yhdessä sakseja vastaan. Taistelussa Arthur iskee saksien 

johtajan, Gerdicin, kuoliaaksi. Lancelot kuolee taistelussa, mistä Arthur on erityisen 

murheellinen. Arthur sanoo, että hänen verensä olisi pitänyt virrata, ei Lancelotin. 

Kertoja kertoo, että 200 vuotta ritarit ovat kuolleet Britannian vuoksi - maan, joka ei 

edes ollut heidän omansa. Arthurin eloonjääneet ritarit ja piktit juhlivat yhdessä voittoa 

sakseista, sekä vapautta. Kertoja kertoo, että tuona päivän selvisi ritareiden taistelleen 

suuremman asian puolesta, vapauden puolesta. Merlin nostaa maljan ja aloittaa 

seremonian vanhojen perinteiden mukaan. Arthur ja Guinevere menevät naimisiin ja 

heidän liittonsa symbolisoi ritareiden ja piktien yhteistyötä. Merlin sanoo, että heidän 

joukkonsa yhdistyvät samoin kuin Guinevere ja Arthur. Hääpari suutelee ja Arthur 

sanoo, että tästä päivästä lähtien Britannia on yhdistynyt. Arthur nostaa miekkansa ylös, 

ritarit ja piktit yhtyvät riemuhuutoihin ja jatkavat juhlimista. 

 

 

 
 

 
 
 
 


